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 Abstract - In order to improve the ergonomics of the employees of the dispatch of refrigerators and to increase the speed in 

this line, this work proposes to automate a machine for transfer of boxes, that is, to separate the product of boxes of plastics 

to cardboard box so that it does not occur no incident with employees and increase production speed. Increasing the 

production of a shipping line to meet domestic and international demand and assuring the physical integrity of employees is 

a major challenge for refrigerators when faced with manual processes. In this sense, automating machines to put on the 

production line is being a solution of refrigerators to increase their daily production and ensure the safety of their employees. 

Thus, this work presents the automation for the transfer of boxes, adding technologies such as electropneumatic, servo, 

programmable logic controller (CLP), human machine interface (HMI) and industrial networks, form a set to perform 

repetitive tasks with high speed and precision. Initially, an analysis is made on the production line and on the products that 

the machine will work for sizing the hardware and, later, the implementation performed in that work will be described later. 

Keywords - Automation, Electropneumatic, Servo system, PLC, Industrial Network, HMI. 

Resumo - Com o objetivo de melhorar a ergonomia dos colaborados da expedição de frigoríficos e aumentar a velocidade 

nesta linha, este trabalho propõe automatizar uma máquina para transferência de caixas, ou seja, separar o produto de caixas 

de plásticos para caixa de papelão de modo que não ocorra nenhum incidente com os colaboradores e aumente a velocidade 

da produção. Aumentar a produção de uma linha de expedição para atender a demanda nacional e internacional e assegurar 

a integridade física dos colaboradores é o grande desafio dos frigoríficos diante de processos manuais. Neste sentido, 

automatizar máquinas para colocar na linha de produção está sendo uma solução dos frigoríficos para aumentar sua produção 

diária e garantir a segurança de seus colaboradores. Dessa forma, este trabalho apresenta a automação para a transferência de 

caixas, agregando tecnologias como, a eletropneumática, o servoacionamento, o controlador lógico programável (CLP), 

interface homem máquina (IHM) e as redes industriais, forma um conjunto para realizar trabalhos repetitivos com alta 

velocidade e precisão. Inicialmente, é realizado uma análise na linha de produção e nos produtos que a máquina irá trabalhar 

para dimensionamento do hardware e, posteriormente, será descrita a implementação realizada nesse trabalho.  

 Palavras-chave – Automação, Eletropneumática, Servoacionamento, CLP, Rede Industrial, IHM. 

 

1 Introdução 

 

A automação vem crescendo a cada dia, fatores como 

crescimento populacional e competitividade tornam o 

mercado mais dinâmico. As empresas estão realizando 

rápidas e profundas modificações no ambiente de trabalho 

e nas condições de saúde e segurança do trabalhador, diante 

dessa atual competitividade.  

LINDER, ALMEIDA (2017) divulgaram seus dados 

na Federação dos trabalhadores da Industria de 

Alimentação do Estado do Paraná. Essa pesquisa foi 

realizada em 2015 e tinha por objetivo saber como estava 

a ocorrência de acidentes nos frigoríficos do Brasil. De 

acordo com a mesma, a indústria da carne foi a terceira 

maior causadora de acidentes de trabalho no país, com 16,6 

mil ocorrências de modo geral, conforme o último anuário 

do INSS. No Estado de Santa Catarina, o setor proteínas é 

vice-líder com 2.093 casos, perdendo somente para a 

fundição de ferro e aço (2.217), de acordo com números de 

2014, os mais recentes disponíveis. 

As condições de trabalho dos frigoríficos levam os 

trabalhadores a permanecerem em posições 

ortostáticas/estáticas, realizando movimentos repetitivos 

por longos períodos de tempo e em condições ambientais 

desfavoráveis, causando graus variados de fadiga física e 

mental e contribuindo com o surgimento das doenças 

ocupacionais e acidentes do trabalho. (TAKEDA, 2010, 

p.22).  

Pereira, Spritzer (2007) descrevem que a crescente 

acessibilidade às tecnologias, aliada à sua adequada 

utilização, faz com que o processo de gestão tecnológica 

proporcione o desenvolvimento correto, garantindo alta 

qualidade aos produtos e também reduzindo os riscos 

ergonômicos das tarefas com mão de obra humana. Com o 

aumento de dispositivos microprocessados na área 

industrial foi possível desenvolver sistemas de controle de 

máquinas e torná-los cada vez mais sofisticados, 

combinando componentes mecânicos, pneumáticos, 

eletroeletrônicos e ópticos. 

Para FIALHO (2003), o automatismo, que são 

dispositivos que permitem que determinado sistema 

funcione de forma autônoma, vem substituindo ou 

eliminando o processo manual. Assim, a automação surge 

para organizar e controlar o automatismo, isto é, atividades 

sem a necessidades da ação humana. Permitindo, com isso, 

uma maior eficiência e qualidade dos produtos. 
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Figura 1. Vista do processo, esteira externa na entrada da máquina 

(a), esteira saída superior (b) e esteira de saída inferior (c). 

Este trabalho tem o foco de automatizar uma máquina 

para transferência de caixa para frigoríficos, com o 

objetivo de aumentar sua produção e acabar com esforço 

excessivo de seus colaboradores na linha de expedição. A 

figura 1 apresenta a visão geral do processo, sendo que o 

mesmo conta com uma esteira acoplada em sua lateral para 

entrada de produtos (a), e duas esteiras de saída, uma 

superior (b) para caixa vazia e outra inferior (c) para caixa 

com o produto. Um dos grandes gargalos na expedição do 

frigorifico era o produto CMS (carne mecanicamente 

separada), produto que no processo manual exigia um 

esforço físico excessivo dos colaboradores para sua 

retirada da caixa de plástico. Quando a força física era 

aplicada para a retirada do produto da caixa, o produto era 

danificado e, em muitos casos, provocava lesões nas mãos 

dos colaboradores, ocasionando acidentes de trabalho. 

2 Sistema Proposto 

A célula de manufatura, foi colocada na saída do túnel 

1 (onde os produtos ficam armazenados para 

congelamento), onde desce os produtos destinados a 

máquina. A máquina conta com 4 esteiras internas: uma na 

entrada, intermediaria e esteiras 1 e 2, estas últimas ficam 

dentro da parte giratória da máquina. Cada esteira é 

controlada por um inversor de frequência. A figura 2 

mostra o tambor que tem como atuador um servomotor, o 

tambor realiza um giro de 180º para a transferência do 

produto.  O sistema eletropneumático conta com cancelas 

para esteiras de entrada e intermediarias. Antes que a 

transferência de caixa seja acionada os sistemas 

eletropneumáticos acionam: garras, guilhotina e batedores. 

A máquina trabalha com três tipos de acionamento: 

automático, semiautomático e passa tudo.  

O funcionamento da máquina depende se o sistema 

de segurança está habilitado. A máquina precisa de um 

usuário para opera-la. A habilitação de um dos três tipos de 

acionamento depende do usuário que está operando o 

equipamento, assim, através de uma manopla pode 

escolher o seu modo de operação desejável. A máquina tem 

um sistema de supervisão, nele é visualizado todos os 

parâmetros e alarmes de possíveis falhas da máquina. 

Assim o usuário tem o completo domínio do rendimento da 

máquina de acordo com a produção. 

 
Figura 2: Mostra o tambor. 

2.1 Modo Automático 

O modo automático transfere o produto da caixa de 

plástico para caixa de papelão. A tabela 1, apresenta os 

quatro tipos de produtos trabalhados pela máquina, assim, 

produto CMS congelado é o único produto que passa no 

modo automático. 

 
Tabela 1 - Mostra os modos de operação para cada produto.  

Produtos  Peso kg Modos Tipos 

CMS 15 Automático Congelado 

CMS 20 Semiautomático Resfriado 

Cartilagem 15 Semiautomático Congelado 

Caixas  10 a 20 Passa tudo Congelado 
Fonte: Autor. 

 

 A transferência do produto para a caixa de papelão é 

realizada quando a esteira intermediaria detectar o produto 

através de um sensor fotoelétrico. Então, o usuário deve 

colocar a caixa de papelão no suporte que contém dois 

sensores capacitivos. Assim, o produto vai ser conduzidos 

pela esteira intermediaria até o tambor (realiza o giro de 

180°). A caixa vazia é conduzida pelo servomotor, que atua 

de forma linear, até o tambor. Quando a máquina realiza a 

transferência, a esteira 1 é acionada e empurra a caixa de 

papelão com o produto para esteira inferior. Além disso, 

aciona a esteira 2 que empurra a caixa de plástico vazia 

para fora da máquina, sobre a esteira superior. 

 

2.2 Modo Semiautomático 

No modo semiautomático, os produtos CMS e 

cartilagem não precisam ser colocados em caixas de 

papelão, a máquina apenas separa a caixa de plástico do 

produto, não havendo interferência de nenhum usuário, 

portanto o produto e a caixa de plástico vazia seguem, 

respectivamente, pelas esteiras inferior e superior. 

 

2.3 Modo Passa Tudo 

   O modo passa tudo trabalha com vários tipos de 

produtos, como visto na tabela 1. A máquina atua como 

uma esteira aceleradora não movendo seu tambor. Este 
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modo atua quando o fluxo de caixas estiver muito alto ou 

quando houver alguma interrupção em outras esteiras.  

3 Sistema de Automação 

Diante das etapas do projeto foi levantado que a 

máquina deveria trabalhar de forma que seu desempenho 

fosse alterado de acordo com a produção do frigorifico, isto 

é, alterar o desempenho da máquina desde a entrada do 

produto até sua saída. Dada a complexidade do processo, 

foi visto que o mesmo tinha que ser automatizado e, para 

tanto, foram utilizados: CLP, servoacionamentos, 

inversores de frequência, dispositivos eletropneumáticos, 

IHM, todos conectados via rede profinet.  

 

3.1 Rede Profinet 

Nas comunicações industriais de desenvolvimento 

dinâmico, a automação está em constante evolução. 

Inicialmente, a automação focava exclusivamente na 

operação de produção, mas agora é parte de uma rede que 

vai além da tarefa de automação seu próprio serviço e 

manutenção, armazenagem e otimização de recursos.  

Segundo Moraes, Castrucci, (2001), para garantir que 

a rede de comunicação atenda às necessidades da planta 

industrial, é necessário considerar as seguintes variáveis: 

taxa de transmissão, topologia física da rede, meio físico 

de transmissão, tecnologia de comunicação e algoritmo de 

acesso ao barramento. 

A figura 3 mostra os equipamentos da máquina 

conectados em rede profinet, sua topologia em linha é 

muito utilizada na automação industrial por apresentar 

simplicidade e facilidade na instalação, a compatibilidade 

da rede de cada equipamento proporcionou a configuração 

dos parâmetros em tempo real para dispositivos de 

supervisão, assim a máquina tem maior dinâmica na 

produção da fábrica. O controlador recebe informações 

sobre a configuração da rede enviada pelo software Tia 

Portal. Quando todos os dados dos dispositivos forem 

carregados, o controlador atribui um endereço para cada 

um dos dispositivos que lhe fora apresentado. 

 

 
Figura 3. Mostra a topologia linear e rede profinet. 

A troca de informações entre os equipamentos para 

transferência de caixas é realizada através da rede profinet. 

O CLP envia e recebe pacotes de dados dos equipamentos 

que estão em rede, trocando informações o tempo todo. Os 

inversores de frequência transmitem telegramas de dados, 

como falhas, dados do controle, velocidade real dos 

motores, e recebem informações como comandos de 

partida e parada, rampas de aceleração e desaceleração e 

velocidade de operação. Na eletropneumática são 

transmitidos os status das válvulas com suas 

temporizações. A IHM envia e recebe os status das 

válvulas (avançado ou recuado), diagnósticos e 

parametrização das válvulas, assim, o usuário pode 

verificar se a máquina está trabalhando de forma eficiente. 

O servoacionamento da máquina é utilizado para o 

posicionamento do servo do tambor e servo linear. Assim, 

através de seu servoconversor, que é responsável pelo seu 

controle eletrônico, é possível controlar a posição e 

velocidade do servo do tambor e servo linear. 

Cada um dos equipamentos conectados na rede 

profinet tem sua prioridade de envio de pacote de dados 

para o controlador, assim como a velocidade de 

transmissão. A velocidade na transmissão é determinante 

quando se exige determinismo e sincronismo, como é o 

caso dos servomotores. A profinet possui canais de 

comunicação, cada pacote de dados usa um canal de 

transmissão. Assim a tabela 2 mostra um resumo dos canais 

de comunicação com suas velocidades e com tipos de 

comunicação usados na máquina.  

 
Tabela 2 - Mostra a relação dos canais, velocidade e tipos de 

comunicação com relação aos equipamentos. 

 
Fonte: Autor. 

Os canais de comunicação usam três tipos de 

comunicação: o padrão TCP/IP que é usado para 

parametrização, configuração e operação de leitura/escrita 

acíclica (baseada em consulta); o canal RT (tempo real) 

que é usado como padrão para a transferência cíclica 

(respostas imediatas dos escravos e mestres) de dados e 

alarmes; e tempo real isócrona (IRT) que é adequado para 

controle de movimento particularmente sofisticado e 

aplicações de alto desempenho na automação de fábrica. 

Segundo a Siemens (2010), o profidrive é o perfil 

padrão padronizado para tecnologia de acionamento na 

conexão de unidades e codificadores via profinet I/O. 

Drives e encoders que suportam o perfil profidrive estão 

conectados de acordo com o padrão profidrive. 

Além do profinet, o profidrive também está inserido 

em alguns dispositivos como os servos, porém o profidrive 

tem prioridade no envio de pacote de dados com relação a 

outras informações na rede profinet, isso ajudou na 

velocidade da comunicação dos dados.  
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 Na comunicação profidrive (inteligência do 

acionamento), há um intercâmbio de dados cíclicos entre o 

controlador e servodrive, isso significa que novos setpoints 

devem ser transferidos ciclicamente dos processos do 

aplicativo de controle para os drives e os valores reais 

atuais também devem ser enviados na direção oposta. 

          A comunicação entre o controlador e o 

drive/codificador é feita através de vários telegramas 

profidrive. Cada um dos telegramas usados tem uma 

estrutura padronizada. Dependendo da aplicação, o usuário 

pode selecionar o telegrama aplicável. As palavras de 

controle e as palavras de status, bem como pontos de ajuste 

e valores reais, são transmitidos nos telegramas profidrive, 

isso garante uma maior resposta para os equipamentos. O 

dispositivo compreende vários módulos de função que 

representam a inteligência do sistema de acionamento. 

Esses módulos de função são parâmetros atribuídos, que 

são usados para configurar e parametrizar o módulo de 

função (dados de processo).  

 

3.2 Servoacionamento 

 

Servomotores são motores de alta precisão com 

relação a posição velocidade e torque. Juntamente com seu 

Drive, que interpreta os sinais vindo do CLP e codifica para 

um sinal que o motor entenda, são muito usados em 

máquinas que necessitam de um controle preciso de 

posição.  

A utilização de servomotores se deu em função das 

necessidades do processo: posicionamento preciso, baixa 

inércia e elevado número de partidas por minuto. A tabela 

3 apresenta os dados de produção necessária para a 

máquina proposta. Tendo como base a capacidade máxima 

de descida de produtos pelo túnel (2000 caixas/hora), 

conclui-se que o alto fluxo de caixas vai gerar uma alta 

velocidade no motor, necessitando de alto torque e precisão 

no seu posicionamento. Altos níveis de fluxos de caixas 

requerem um atuador que possa ligar e desligar varia vezes. 

Conforme a tabela 3, o servomotor aciona 33 vezes por 

minuto devido as 2000 caixas por hora. Assim, de acordo 

com seu conjunto mecânico e carga, o servomotor aplica-

se ao processo, por ter baixa inercia e controlar sua 

velocidade e posição, o que não aconteceria com um motor 

de indução, que tem alta inercia e controla somente a 

velocidade. Como o controle do torque, velocidade e 

posição são características fundamentais no processo, pois 

o processo requer uma máquina que modifique seus 

parâmetros de acordo com a produção, o uso de 

servomotores se faz necessário para a aplicação. 

 
Tabela 3. Mostra a capacidade de armazenamento e descida de produtos 

pelo túnel. 

Características  Túnel 1 

Saída do Túnel 2000 c/h 

Acionamento do 

Servomotor 

 

33 p/min 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Na transferência de caixas a máquina trabalha com 

dois servomotores que são motores síncronos de ímã 

permanente, com resfriamento natural, onde o calor é 

dissipado através da superfície do motor. Além disso, 

possui um encoder incremental de 2400 pulsos por 

revolução, os dados do encoder são transmitidos via 

profidrive. O primeiro servomotor atua de forma linear 

como mostra a figura 4, ele empurra a caixa vazia de 

papelão estando no modo automático.  

 

 
Figura 4: Conjunto para atuação linear, servomotor (a), guia linear 

(b) e haste para empurrar a caixa linear. 

 

A figura 5 mostra o servomotor atuando de forma 

rotacional no tambor, para executar um semicírculo, o 

sistema de transmissão (movimento) se dá através de uma 

corrente entre o tambor e servomotor.  

 

 
Figura 5: Transmissão do servo para o tambor. 

 

3.3 Inversores de Frequência 

Para SEGUNDO e RODRIGUES, (2015) os 

inversores de frequência são dispositivos eletrônicos 

capazes de variar a velocidade de giro de um motor de 

indução trifásico. Seu princípio de funcionamento é 

baseado no campo magnético girante, que surge quando 

um sistema de alimentação de corrente alternada é aplicado 

em polos defasados entre si 120º. Este tipo de dispositivo é 

muito empregado em esteiras industrias para o controle de 

velocidade. 

O uso de inversores de frequência na máquina foi 

necessário para o controle das esteiras, variando a 

velocidade das mesmas conforme necessidade da 

produção. O acionamento das quatro esteiras internas para 

transferência de caixas é feito por inversor de frequência, 

todos conectados em rede profinet. Os parâmetros de 

velocidade, setpoint, rampa de subida, rampa de descida, 

velocidade máxima e mínima são pré-definidos no inversor 

de frequência. A alteração dos parâmetros pode ser feita 

via IHM de forma acíclica pelo usuário.  
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3.4 - Controlador Lógico Programável 

CLPs são sistemas eletrônicos operando digitalmente, 

projetados para uso em um ambiente industrial, que usa 

uma memória programável para a armazenagem interna de 

instruções orientadas para o usuário implementar funções 

específicas, tais como lógica, sequencial, temporização, 

contagem e aritmética, para controlar, através de entradas 

e saídas digitais ou analógicas, vários tipos de maquinas e 

processo. O controlador programável e seus periféricos 

associados são projetados para serem facilmente 

integráveis em um sistema de controle industrial e 

facilmente usados em todas suas funções previstas 

(FRANCHI, CAMARGO, 2009, p.23).      

O controlador lógico programável (CLP) é um 

processamento cíclico, ou seja, atualiza suas entradas e 

processa os programas, assim atualiza suas saídas ficando 

num ciclo continuo. O projeto foi totalmente integrado no 

software Tia Portal e CLP S7 1200, ambos da Siemens, 

com comunicação em profinet. 

A transferência de caixa só inicializa o sistema 

quando as 3 chaves de seguranças que estão fixadas: na 

porta de acesso ao tambor, a outra na porta da entrada da 

caixa de papelão e outra na porta que dá acesso a esteira 

intermediaria, estiverem habilitadas. Se qualquer uma 

dessas chaves forem acionadas, a máquina vai interromper 

sua ação.  A figura 6 mostra uma rotina do CLP, se por 

qualquer motivo o sistema de segurança for acionado, a 

máquina vai executar o #HomeNecessario (vai referenciar 

a posição de seus atuadores). Agora o #MODO_HOME 

tem função do #HomeNecessario, só que o comando é 

executado pela IHM. 

A maioria dos servodrive possui uma função 

específica denominada “Home Position”, permitindo 

referenciar automaticamente a máquina. A função 

“Homing” utiliza normalmente o pulso do encoder como 

referência de posição zero.  

 
Figura 6. Rotina que habilita a máquina a realizar o homing. 

 

O CLP recebe os sinais digitais de 7 sensores 

fotoelétricos e 2 sensores capacitivos, distribuídos pela 

máquina. Cada um habilita uma rotina dentro da lógica no 

CLP, essas rotinas são intertravadas segundo seu modo de 

operação. A rotina no modo automático começa quando o 

CLP recebe o sinal digital da manopla, habilitando-o. Logo 

em seguida, outros dois sinais digitais são enviados para o 

CLP, o sensor fotoelétrico da esteira intermediaria indica a 

presença de caixa plástica com produto e os sensores 

capacitivos indicam a presença da caixa de papelão, 

colocado pelo usuário. 

O fluxograma da figura 7 mostra a rotina da 

eletropneumática na transferência de produto para a caixa 

de papelão. 

 
Figura 7: Mostra fluxograma do sistema eletropneumático. 

 

 A figura 8 mostra uma FB (bloco de função) do 

batedor. Essa FB foi associada a uma DB (blocos de 

dados). Esta DB contém as informações das valvulas 

como: modo manual, recua manual, avança manual, inverte 

sentido, tempo de avanço e tempo de recuo. O baterdor 

aplica uma força perpendicualar no fundo da caixa de 

plastico, assim que o tambor começa a realizar o giro e 

chega a uma posição de 10º o batedor começa a atuar, só 

para quando o tambor chega a 180°.  

 

 
Figura 8. Mostra a rotina do batedor. 

 

A velocidade de produção vai depender do tempo de 

avanço e recuo do atuador, pois enquanto o produto não 

cair na esteira de baixo, a máquina não realiza a proxima 

rotina. Com o CLP e eletropneumática em rede profinet foi 

possível ajustar parâmetros como tempo de avanço e recuo 

dos cilindros no sistema pneumático via IHM. 

A figura 9, mostra uma rotina no modo automático ou 

semiautomático, essas rotinas mostram como os sensores 

estão atuando no sistema. No modo automático, a memória 

(%M0.2) precisa ser habilitada pelo usuário girando uma 

manopla, as condições boolleana #tamborvazio, 

#próximacaixa (sensor de saída da máquina que fica na 

esteira superior) e #auxproximacaixa (sensor de saída da 

máquina que fica na esteira inferior) são necessárias para 

que não haja colisões entre produtos dentro do tambor. 

Assim, os dois sensores capacitivo para caixa de papelão, 

sensor da esteira intermediária e o 
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#sensorsegurançaentradaTambor (fica entre esteira 

intermediaria e tambor) dão condições para que a esteira 

intermediaria avance e o servo linear empurre a caixa de 

papelão. 

No CLP configura-se todos os parâmetros do 

servoacionamento, suas configurações começam a partir 

do tipo de comunicação (profidrive), ou seja, define um 

modelo geral aplicação de drive, como um conjunto de 

dispositivos com relacionamentos de comunicação 

associados (troca de dados cíclica e acíclica), 

independentemente do sistema de comunicação utilizado.  

 
Figura 9. Mostra o início de uma rotina para expulsar caixas do 

tambor. 

 

A figura 10 mostra a comunicação do motor, drive e 

CLP via software, a comunicação profinet (troca de dados), 

a seleção do drive do profidrive seleciona a conexão de 

dados direta (sem o uso de blocos de comunicação) ao 

dispositivo de unidade ou a conexão de dados através de 

um bloco de dados criado pelo usuário, assim foi usado 

uma conexão direta.  

 

 
Figura 10. Comunicação entre o controlador e drive. 

Para que a transferência de caixa pudesse manter um 

desempenho de acordo com a produção do frigorifico, foi 

preciso configurar a velocidade máxima que a máquina 

poderia trabalha. Essa velocidade determina o fluxo de 

trabalho que o servomotor vai precisar para manter uma 

produção adequada. Desta forma, configura-se no CLP os 

parâmetros básicos como o profidrive e unidade de 

posicionamento em milímetro (mm). 

Por meios de testes foi colocado valores para 

rampa de subida, rampa de descida e velocidade máxima. 

A figura 11 mostra o comportamento do gráfico para uma 

velocidade máxima de 2000 mm/s, essa foi a melhor 

velocidade para atingir a produção. Na figura 12 utilizou-

se, por meios de testes, um tempo de 0.5 s, tanto para rampa 

de subida quando de descida, esse tempo foi o que mais se 

adequou a produção. Considerando esses valores, e usando 

equações 1 e 2, chegou-se a valores de 4000 mm/s2 de 

aceleração e desaceleração. Qualquer alteração na 

velocidade e nas rampas o valor da aceleração e 

desaceleração mudam automaticamente, via software. 

 

 
Figura 11. Mostra a velocidade máxima que o servo pode atingir. 

 

 

 
Figura 12. Mostra a aceleração e desaceleração. 

 

 

 

𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜
          (1) 

 

𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜
      (2) 

3.5 Interface Homem Máquina 

Para Moraes e Castrucci, (2001), IHM são sistemas 

supervisórios que surgiram da necessidade de uma 

interface amigável, eficiente e ergonômica entre sistemas 

de automação complexo e a equipe encarregada da sua 

operação. Devem, portanto, ser construídas tendo os 
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operadores como usuários final e representar o processo 

real. No CLP, as IHM’s podem ser configuradas para 

enviarem sinais de atuação ou simplesmente monitorá-lo.  

Com a IHM em rede é possível monitorar todo o 

sistema pneumático, servoacionamento, sensores e 

inversores. Tantos inversores como servodrives trabalham 

com parâmetros em redes, esses podem ser mudados 

conforme o nível do processo da máquina. Assim, se a 

velocidade da produção aumentar os atuadores são 

reconfigurados.  

A figura 13 mostra a tela de parâmetros dos quatro 

inversores, todos comunicando em rede profinet, 

parâmetros como: setpoint de velocidade, rampa de subida, 

rampa de descida e velocidade máxima e mínima. O botão 

ACK reseta as falhas que o inversor pode apresentar 

durante o processo.   

 
Figura 13. Mostra a tela da IHM para mudanças de parâmetros dos 

inversores.  

4 Resultados 

A transferência de caixa foi inserida na linha de 

produção e atendeu às expectativas da produção. A sua 

grande finalidade está no aumento de produção, aliado a 

eficiência em transferir produto da caixa de plástico de 

modo rápido e preciso, dentro de suas características do 

modo automático e semiautomático. 

A tabela 4 apresenta um comparativo entre o processo 

manual da expedição (valor esperado pelo frigorifico por 

dia) quando o processo era manual e agora que o processo 

está automatizado. A expedição do frigorifico trabalha com 

uma meta diária de 17280 caixas por dia. Essa meta não 

conseguia ser alcançada no processo manual devido a 

fatores como: alto fluxo de caixas e a dificuldade para 

retirar o produto da caixa de plástico.  

 
Tabela 4. Resultados obtidos  

 Manual   Automatizado Aumento 

(%) 

Total/ 

dia 

17280 27360 58.3 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A dificuldade de retirar o produto CMS resfriado de 

dentro da caixa de plástico de modo manual foi resolvida 

ajustando os tempos de avanço e recuo dos batedores. 

Diante de testes, foi necessário ajustar o tempo de avanço 

em 400 ms e tempo de recuo em 200 ms dos batedores via 

IHM. 

O grande aumento de produção foi alcançado como 

mostra a tabela 4, resultado alcançado devido a automação 

do processo. Com um aumento de 58.3% em relação a meta 

diária, a automação do processo proporcionou maior 

fluidez dos produtos na expedição. Com a automatização 

do processo o gargalo na saída do túnel deixou de existir. 

Esse resultado foi notório para os supervisores de 

produção, o setor da expedição ficou organizado não 

havendo mais caixas caindo ao chão, aliviando o estresse e 

o esforço desnecessário pelos colaboradores.  

Os colaboradores que antes estavam fazendo esforço 

repetitivo, trabalhando em posições desconfortantes e 

machucando suas mãos, não atuam mais nestas funções. A 

tabela 5 apresenta um comparativo entre o número de 

colaboradores trabalhando para virar caixa e o número de 

colaboradores quando a máquina começou a trabalhar. 

Com a automação do processo, foi possível deslocar cerca 

de 60% de colaboradores para outras funções. Os que 

ficaram na linha atribuíram funções como: desviar caixa 

para outra esteira, colocar código de barras e selos do 

Ministério da Agricultura nas caixas. 

Tabela 5. Comparativo de antes e depois da máquina. 

 Antes da 

máquina 

Com a 

máquina 

Colaboradores/turno 8 3 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Assim, a função dos colaboradores realocados 

destinou-se apenas em colocar a tampa da caixa que saiam 

da máquina. Os colaboradores foram distribuídos para 

funções menos fatigantes, ou seja, ficar virando blocos de 

CMS congelados de 20 kg e 15 Kg por várias horas deixou 

de existir, ocasionando um bem-estar em novas funções. 

 

5 Conclusões 

Parar vencer os grandes desafios do mercado nacional 

e mundial, os frigoríficos têm se apoiado cada vez mais na 

automação. Os desafios em uma alta produção de forma 

segura, manter um padrão de qualidade dos produtos e 

manter o bem-estar de seus colaboradores são fatores que 

aproximam a automação de frigoríficos. O processo de 

automatização das indústrias tem aumentado 

gradativamente, propiciando ganho da quantidade e 

qualidade da produção e, simultaneamente, oferecendo 

preços melhores para os consumidores. 

Um sistema automatizado pode contribuir no 

aumento da competitividade de um a empresa através de: 

redução de custos de pessoal, automatizando as máquinas 

e o controle da empresa, aumento da qualidade dos 

produtos, já que as máquinas são mais precisas que o 

homem, redução do número de produtos perdidos, menor 

tempo gasto no projeto e fabricação de novos produtos e 

respostas rápidas às solicitações do mercado. 

As empresas passaram a adquirir características que 

contribuem para suas competitividades. Muitos podem 

pensar que o objetivo crucial ao se automatizar uma 

empresa seria apenas o de aumentar a produção, porém, 

não é somente isso, pois não teria sentido produzir muito e 

não ter quem comprar. Portanto, a automação industrial 
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provoca melhorias tanto dentro da indústria, como para o 

consumidor, o qual passou a ter produtos com melhores 

qualidades, preços, etc. 

A transferência de caixa da máquina trabalha com um 

sistema de automação, esse sistema foi voltado para o 

aumento de produção e, consequentemente, para 

substituição da força humana, ou seja, trouxe segurança aos 

manuseios da caixa que os colaboradores manipulavam. 

Assim, a automação da máquina trouxe benefícios tanto 

para o frigorifico no aumento da produção e na qualidade 

dos produtos quanto para seus colaboradores na questão de 

segurança do trabalho.   
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