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RESUMO 

Neste trabalho foi realizado um projeto que visa à automação do empilhamento, 

contagem e retirada de caixas da máquina corte vinco rotativo da empresa 

ADAMI S/A. Com o uso de sensores que supervisionam o sistema, ou seja, pegam 

os dados do processo e enviam para o controlar lógico programável, o mesmo usa 

uma lógica de programa que habilita ou desabilita as saídas do CLP. O projeto de 

automação visa aumentar a produção e a produtividade do processo atual, 

resolvendo os erros da contagem, empilhamento e diminuindo o tempo de 

fabricação de caixas de papelão. 

 

Palavras –  chave: Automação, CLP e sensores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper was realized  a project of automation the stacking, counting and removing 

of boxes of machine corte vinco rotativo the company ADAMI S/A. With used of 

s"#s$%s &')& i#s*"+& &'" s,s&"- i# $&'"% words take the information the process and 

s"#. /$% *%$0%)--)12" 2$0i+ +$#&%$22"%3 &'is &'"# 4s". 2$0i+ /$% "#)12". $4% .is)12"

&'" $4&*4& &'" t567 8'" *%$9"+& $/ )4&$-)&i$# )i-s &$ i#+%")s" &'" *%$.4+&i$# )#.

*%$.4+&i:i&, &'" +4%%"#& *%$+"ss3 %"s$2:i#0 "%rors the counting, stacking and reducing 

&'" &i-" $/ -)#4/)+&4%" $/ +)%.1$)%. 1$;"s7 

 

Key –  words: Automation, CLP and sensors.  
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente para uma empresa ser competitiva, é obrigatório que ela tenha 

um processo de fabricação rápido, com qualidade, que tenha um controle confiável 

dos dados da produção e não gere muito desperdício de matéria prima. A melhor 

forma de obter esses requisitos é ter uma automação que seja eficiente.  

A tecnologia de automação vem evoluindo a cada ano e sempre sendo mais 

acessível para todas as indústrias. Antigamente as indústrias precisavam de vários 

de contatores para fazer uma lógica para um sistema funcionar, hoje é mais viável 

usar um CLP1, além do espaço físico ocupado ser menor, a lógica de programação 

do CLP é mais rápida, fácil e confiável do que as lógicas usando contator, além de 

terem recursos que só podem ser feitos a partir do mesmo, como controlar um 

inversor ou controlar um processo remotamente pelo computador. 

Para que o CLP possa receber informação do processo, é obrigatório o uso 

de sensores, que enviam sinais e logo são reconhecidos pelo CLP onde pela lógica 

de programação o mesmo habilita ou desabilita as suas saídas e assim ativando os 

atuadores que pode ser eletromecânico, eletropneumático ou simplesmente elétrico.  

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Projetar a automatização da contagem, empilhamento e retirada de caixas na 

saída da máquina Corte Vinco Rotativa da empresa ADAMI e depois contar a 

quantidade de caixas que foi programada. Logo o fardo de caixas descerá em uma 

esteira de rolo, que levará o mesmo para que  seja empacotado. 

1.2. PROBLEMA 

Como desenvolver um projeto de automação  para contagem, empilhamento 

e retirada de caixas da máquina Corte Vinco Rotativa da empresa ADAMI S/A? 

                                            
1 CLP: Contro lador Lógico Programável   
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1.3.JUSTIFICATIVA  

A fabricação de embalagem é feita de forma automática, onde o operador faz 

a programação de quantas caixas a máquina produzirá, porém o empilhamento e 

retirada de embalagens na saída da máquina é feita manualmente por um 

funcionário que empilha as embalagens, as mesmas são colocadas em uma esteira 

por dois funcionários. Isso pode acarretar em  problemas causados pela ergonomia 

e esforços por movimento repetitivo. 

Em função da alta velocidade da máquina, o empilhamento das caixas torna-

se uma tarefa passível de erros e qualquer descuido do funcionário pode acarretar 

em uma falha na quantidade de caixas para mais ou para menos em um fardo. O 

empilhamento e a retirada de caixas não pode ser demorada, como já foi descrito 

acima, como o sistema atual é manual, qualquer falha do operador fará que a 

máquina pare e com isso aumentará o tempo de produção das caixas. 

Fazendo um projeto de automação pode-se implantar um sistema que resolva 

os problemas atuais da contagem, empilhamento e retirada de caixas. Para realizar 

o projeto primeiramente deve-se fazer um estudo de campo para detectar o que 

pode ser melhorado e  logo depois de encontrados os problemas, será escolhido 

qual o melhor método para resolver o mesmo. É muito importante ter um método 

bem formulado, porque será através dele que será feito o projeto, auxiliando na 

escolha dos equipamentos que serão usados conforme a necessidade do projeto.  

1.4. OBJETIVOS 

Principal objetivo do presente trabalho é avaliar o sistema atual da contagem, 

empilhamento e retirada de caixas na saída da máquina corte vinco Rotativa na 

empresa ADAMI S/A da cidade de Caçador-SC e depois desenvolver um projeto de 

automação para o mesmo. 
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1.4.1. Objetivo geral 

Desenvolver um projeto de automação na contagem, empilhamento e retirada 

de caixas na saída da máquina corte vinco Rotativa na empresa ADAMI S/A da 

cidade de Caçador-SC. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Efetuar revisão Bibliográfica do Projeto de Automação; 

b) Avaliar o sistema atual; 

c) Desenvolver o projeto da automação máquina; 

d) Apresentar os resultados encontrados; 

1.5. MÉTODO 

a) Analisar o atual sistema da contagem, empilhamento e retirada das caixas 

na saída da máquina; 

b) Especificar solenoides das válvulas eletropneumáticas; 

c) Especificar sensores; 

d) Especificar CLP; 

e) Desenvolver o programa de CLP; 

f) Especificar o IHM; 

g) Desenvolver o programa da IHM. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico informa o estado do conhecimento acerca do seu objeto 

de estudo, a referência contida nesse capítulo ajudaram o autor a dar fundamento 

teórico para o projeto em questão. As obras (autores) que constituem marcos de 

conhecimento da sua área são analisadas, em um texto de elaboração própria, 

fazendo uma apreciação do conteúdo das obras  (THOMÉ, 2008). 

Segundo UNIARP (2011, p.17)  no referencial teórico o aluno deve construir 

uma moldura conceitual do tema, fazendo a ligação entre a bibliografia pesquisada e 

o problema formulado: 

 O assunto deve apresentar os seus limites e confrontações, contendo 
citações e depoimentos de autores, com a devida referência e 
argumentações. Esta seção do projeto serve para dar embasamento teórico 
na realização da pesquisa. Com efeito, o referencial teórico também mostra 
o entendimento do pesquisador acerca do assunto, bem como os autores 
utilizados. 

2.1. PROJETO DE AUTOMAÇÃO 

No projeto de automação necessitam-se dos conhecimentos de teoria sobre 

controle, engenharia elétrica e computação, ou seja, o projeto automação concebe-

se dispositivos e equipamentos com nova capacidade funcionais que supri 

deficiências do projeto mecânico. O projeto de automação é responsável por 

dimensionar sensores, atuadores, controlador e as estratégias de controle. O 

projetista deve ter um conhecimento muito amplo das áreas de conhecimento, ou ter 

uma equipe com formação multidisciplinar (ROSÁRIO, 2005). “Projetar, no sentido 

mais geral do termo, é apresentar soluções possíveis de ser implementadas para 

resolução de determinados problemas” (FILHO, 2002, p. 1).  

Segundo FILHO; FÁVERO e CASTRO (1999, p. 19) o termo projeto tem 

vários significados: 

O termo projeto não possui um significado único, e é geralmente 
relacionado com o conjunto de planos, especificações e desenhos de 
engenharia. Esse conjunto é denominado de projeto de engenharia. É o que 
na linguagem inglesa chama-se por design. 
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As razões que levam para o desenvolvimento de um projeto, na maioria delas 

estão associadas ao relacionamento de diversos fatores nos ambientes de negócios. 

Saber as razões e diferenciar um projeto de outra atividade rotineira é essencial para 

o entendimento do mesmo. Essa diferença permite que se escolha um método e 

uma ferramenta mais adequada para trabalhar com uma situação ou outra. Seguir 

essa fórmula poderá obter a melhor relação custo-benefício no uso da ferramenta 

específica para um sistema produtivo específico (MENEZES, 2001). 

PERLINGEIRO (2005, p. 5) explica como se deve começar um projeto: 

Sistemas são criados a cada momento para execução de tarefas novas ou 
para a execução mais eficiente de tarefas já conhecidas. A criação de um 
sistema compreende um número considerável de operações que, no seu 
conjunto, recebem a forma de um projeto. A sistematização do projeto 
começa com seu equacionamento sob forma de um problema, que consiste 
em determinar a melhor estrutura para um sistema destinado a cumprir a 
finalidade desejada. 

A melhor forma de se fazer um projeto é equacionando um problema, assim 

pode-se estruturar um sistema para resolver a finalidade desejada, ou seja, 

desenvolve um método, é muito importante que o método esteja claro e bem 

definido, logo se faz um estudo do caso para ver o que precisa ser melhorado, como 

isso pode ser feito um conjunto de planos e desenho, no caso da engenharia é muito 

importante ter uma ilustração do futuro projeto para que se possa dimensionar os 

materiais que são usados. Se o método seguir o planejado, o projeto conseguirá 

resolver o problema proposto (FILHO, 2002; PERLINGEIRO, 2005). 

2.2. HISTORIA DA AUTOMAÇÃO 

A história da automação começa no século XVIII na revolução industrial, com 

o aumento do consumo de produtos tiveram que aumentar a produção do mesmo 

para conseguir atender a demanda do mercado com isso começou a ser usados 

máquinas que faziam o serviço de vários homens (ROSÁRIO,2005). 

Segundo LÓRIO apud ROSÁRIO (2005, p. 3) a máquina a vapor marcou a 

economia do século XVIII: 

A economia mundial foi marcada nos século XVIII pela invenção da máquina 
a vapor; no fim do século XX, os propulsores da nova revolução do 
desenvolvimento foram, e continuam a sê-lo, a tecnologia (representada 
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pela informática e pelo aperfeiçoamento dos transportes e das 
comunicações) e globalização. 

A automação industrial apareceu na década de 20 com a criação das linhas 

de montagem automobilísticas com Henry Ford, onde foi criado um sistema que 

comparado com outros métodos produzia mais produtos com os mesmo número de 

funcionários, esse sistema é chamado de produção em linha. Depois disso o avanço 

tecnológico nas mais diversas áreas da automação industrial tem sido cada vez 

maior, fazendo que as empresas tenham um aumento na qualidade da produção e  

redução de custos (SOUZA; OLIVEIRA, 2006).  “A Palavra automation – automação 

em português- foi inventada pelo marketing da indústria de equipamentos da década 

de 1960. O neologismo buscava enfatizar a participação do computador no controle 

automático industrial” (MORAES; CASTRUCCI, 2001, p. 15). 

Na década de 60 mais precisamente no ano de 1968 o engenheiro Dick 

Morley construiu o primeiro CLP, isso foi um grande avanço na automação, antes 

disso os sistemas de controle eram feitos por vários relés e temporizadores, com a 

substituição dos equipamentos eletromecânicos pelo CLP, diminui-se os espaços 

físicos que os equipamentos ocupavam em painéis e o alto consumo de energia, 

ficou fácil a manutenção e modificação de comandos e também acabou com os 

emaranhados de fios que eram usados em painéis. A primeira empresa a usar um 

CLP foi a General Motors no ano 1968, no departamento de hidramáticos 

(SILVEIRA; SANTOS, 2002; MECATRÔNICA ATUAL, 2011; SOUZA; OLIVEIRA, 

=HHB). 

 

IJKLMN 1 - Dick Morley com seu modelo 084 

Fonte: (MECATRÔNICA ATUAL, 2011) 
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2.3.   DEFINIÇÃO DE AUTOMAÇÃO  

Automação é fazer qualquer melhoria usando componentes elétricos, 

mecânicos, pneumáticos, hidráulicos, computadores e CLP`s onde se reduza a mão 

de obra, aumente a produtividade, melhore a qualidade da produção de produtos e 

retire  funcionários de zonas de riscos ou insalubres (SILVEIRA; SANTOS,2002). 

Para SILVEIRA; SANTOS (2002, p. 23) o conceito de automação é: 

A automação é um conceito e um conjunto de técnicas por meio das quais 
se constroem sistemas ativos capazes de atuar com eficiências ótimas pelo 
uso de informações recebidas do meio sobre qual atuam. Com base nas 
informações, o sistema de realimentação, ou seja: aquele que mantém uma 
relação expressa entre valor da saída em relação ao da entrada de 
referência do processo. 

“Hoje se entende por automação qualquer sistema apoiado em computadores 

que substitua o trabalho humano e que vise a solução rápida e econômica para 

atingir os complexos objetivos das indústrias de serviços” (MORAES; CASTRUCCI, 

2001, p. 15). A automação usa redes de comunicação para confeccionar um sistema 

de supervisório entre homem e máquina, ou seja, os sensores enviam informações 

sobre o processo pra o Controlador, esses dados são enviados para um computador 

que podem ser visto no supervisório, o operador que tem o controle total sobre a 

produção em tempo real pode controlar remotamente o processo (ROSÁRIO, 2005). 

Segundo SILVEIRA; SANTOS (2002, p. 24) uma automação se divide em 4 

partes: 

a) controlador: CLP’s; 

b) atuador: pode ser Elétrico, pneumático ou hidráulico; 

c) processo: o sistema que quer se automatizar; 

d) sensores: dará o retorno da informação para o controlador. 

IJKLMN 2 - Diagrama de blocos de um sistema de automação 

Fonte:(SILVEIRA; SANTOS, 2002, p. 24) 
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2.4. SENSORES 

Sensores elétricos são dispositivos eletrônicos ou eletromecânicos que 

captam informações do processo automatizado e enviam os dados para o 

controlador, os sensores transmitem essas informações por impulsos elétricos ou 

variação da intensidade de um sinal (BONACORSO; NOLL, 1997; FIALHO, 

2004,ROSÁRIO, 2005). 

Figura 3 - Diagrama do funcionamento do sensor 

Fonte: (BONACORSO; NOLL, 1997. p. 53) 

 

Segundo ROSÁRIO (2005, p. 4) existem várias formas de utilizar um sensor 

dentro de um controle de um processo: 

Sensores são elementos provedores de informações para os sistemas de 
automação industrial. Eles podem ser utilizados no controle de processos 
discretos, com a medição das variáveis lógicas ou booleanas, e no controle 
de processos contínuos, em que normalmente se medem grandezas 
analógicas.  

Dentro de uma automação o uso do sensor é obrigatório, isso porque o 

mesmo envia informações sobre temperatura, posição, distância, umidade, 

velocidade, luminosidade, cor ou pode ser um simples sinal de contato aberto ou 

fechado. Essas informações são enviadas em tempo real para o controlador 

(PAZOS, 2002; SILVEIRA; SANTOS, 2002). 

Segundo FIALHO (2004, p. 142) para reconhecer dados que não sejam de 

natureza elétrica é necessária o uso de um transdutor: 

Caso exista a necessidade de medir uma grandeza elétrica (como, por 
exemplo: corrente) a partir de um fenômeno físico qualquer  que não sejam 
de natureza elétrica, tem-se, conceitualmente, á necessidade de utilizar um 
transdutor, que se caracteriza por um dispositivo capaz de responder ao 
fenômeno físico, ou estimulo, de forma a converter a sua magnitude em um 
sinal elétrico conhecido, proporcional á amplitude desses estimulo. Os 
transdutores também são conhecidos como conversores de sinais. 

XYZ[\]]Z  ^\_]ZY\]  
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2.4.1. Sensores ópticos 

Sensores ópticos também são conhecidos como sensores fotoelétricos e se 

baseiam na emissão e recepção de luz infravermelha, o mesmo é formado por um 

transmissor e um receptor de luz, essa fonte de luz pode ser um LED infravermelho 

polarizado adequadamente, e o receptor é um fototransistor ou um fotodiodo, que 

polarizado adequadamente também, corta ou satura dependendo se está recebendo 

ou não luz. (ROSÁRIO, 2005; PAZOS, 2002). 

Os autores BONACORSO; NOLL (1997. p. 58) descrevem o funcionamento 

do circuito transmissor e receptor do sensor óptico: 

O sensor fotoelétrico é conhecido também por sensor óptico, e baseia-se na 
transmissão de luz infravermelha, podendo ser refletida ou interrompida pelo 
objeto a ser detectado. Este tipo de sensor é composto por dois circuitos 
básico: um transmissor (LED -diodo emissor de luz), responsável pela 
emissão do feixe de luz, e receptor (fototransistor ou fotodiodo), responsável 
pela recepção do feixe de luz. 

Quando um objeto passa em frente do sensor, esse objeto permite ou impede 

(dependendo do sensor) que a luz ultravioleta que o emissor envia chegue ao 

receptor. Assim o controlador sabe se na frente do sensor tem algum objeto no 

caminho da luz que o emissor envia (PAZOS, 2002).  

IJKLMN 4 - Sensores fotoelétricos industriais 

Fonte: (BALLUF f ghjgf p. 27) 

 

Segundo ROSÁRIO (2005, p. 63) o princípio de funcionamento de um sensor 

óptico e baseia-se em um oscilador de luz: 
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O princípio de funcionamento de um sensor óptico baseia-se num circuito 
oscilador que gera uma onda convertida em luz pelo emissor. Um objeto, 
quando aproximado do sensor óptico, reflete a luz do emissor para receptor. 
Um circuito eletrônico identifica essa variação e emite um sinal que poderá 
ser utilizado para inspeção e controle.  

Os sensores ópticos podem detectar vários de tipos de matérias, a única 

exceção são para objetos que sejam transparentes e escuros, o sensor óptico pode 

assumir três formas de operação: difuso, barreira e reflexão (ROSÁRIO, 2005; 

PAZOS, 2002): 

a) Sensor por Interrupção ou barreira: Os circuitos de emissor e receptor são 

colocados em dispositivos diferente, ou seja o emissor está dentro de um 

sensor e o receptor em outro, logo eles devem ser colocados um em frente 

ao outro, de modo que o receptor possa receber a luz do transmissor. 

Quando um objeto fica entre o emissor e o receptor, a luz obviamente não 

chegará, ficando em corte entre o fototransistor e o receptor, com isso o 

sensor envia um sinal de contato aberto ou fechado pro controlador 

(PAZOS, 2002; SANTOS, 2007). 

Figura 5 - Esquemática do funcionamento de um sensor por Interrupção 

Fonte: (FIALHO, 2004, p. 143) 

 

b) Sensor difuso: Nesse tipo de sensor óptico, os circuitos de transmissãor e 

receptor são colocados em uma única unidade, os dois são colocados 

paralelamente, quando um objeto claro ou brilhante passa na frente do 

sensor, a luz que sai do transmissor que é constituindo de um LED é refletida  

e captada pelo emissor, saturando o fototransistor (PAZOS, 2002; SANTOS, 

2007). 
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Figura 6 - Esquemática do funcionamento de um sensor difuso 

Fonte: (FIALHO, 2004, p. 143) 

 

c) Sensor por reflexão: O sensor reflexivo tem a mesma forma de construção do 

sensor difuso, ou seja, em uma única unidade se encontra um transmissor e 

um receptor. A luz que sai do emissor é refletida em um espelho prismático 

que volta para o emissor, o sensor é acionado quando um objeto corta a 

passagem de luz entre o emissor e o receptor como sensor por barreira 

(PAZOS, 2002; SANTOS, 2007). 

IJKLMN 7 - Sensor por Reflexão 

Fonte: (BALLUF f ghjgf p. 2) 

 

O autor ROSÁRIO (2005, p. 66) cita alguns exemplos de aplicações de 

sensores ópticos dentro da indústria: 

Dentre as diversas aplicações industriais dos sensores de proximidade 
ópticos, podemos citar a contagem e o controle da altura de empilhamento 
de caixas, o controle do nível de fluidos, os sistemas de seguranças em 
células de produção robotizadas, os sistemas automatizados de seleção de 
peças, a possibilidade de identificação do perfil de uma peça mediante a 
utilização de diversos sensores, o sistema de detecção de obstrução e 
parada, a identificação do sentido de movimento de algumas aplicações 
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a_kb]cYala] dos sensores ópticos, que também podem ser implementadas a 
partir da utilização de fibra óptica. 

2.4.2. Sensores indutivos  

Os sensores indutivos são capazes de detectar apenas metais, á uma 

distância que oscila de 0 a 2 mm. Seu funcionamento baseia-se na detecção da 

variação em um campo magnético, devido a aproximação de um material metálico, 

deve-se levar em conta o tipo de material metálico e seu tamanho para ter um 

melhor aproveitamento do sensor (BONACORSO; NOLL, 1997; SANTOS, 2007). 

Para (ROSÁRIO, 2005, p. 69) o sensor é formado é  por um indutor de núcleo 

aberto que se chama entreferro: 

O sensor indutivo é formado por um indutor de núcleo aberto. Essa abertura 
chama-se entreferro. Com o núcleo aberto, o campo magnético tem de 
passar pelo ar e, por conseguinte, sua intensidade é menor. Quando uma 
peça metálica é aproximada do núcleo do indutor, o campo magnético 
passa pela peça, e a sua intensidade aumenta. 

O campo magnético de alta frequência do sensor indutivo é desenvolvido por 

uma bobina ressonante instalada na fase sensora, a bobina faz parte do circuito 

oscilador que em condição normal desaciona e gera um sinal senoidal quando um 

material metálico se aproxima do campo magnético de alta frequência (AGUIAR, 

2009). 

 

Figura 8 - Desenho demonstra o campo magnético do Sensor indutivo 

Fonte: (BALLUFF, 2012, p. 2) 

 

Os autores MORAES; CASTRUCCI (2001, p. 284) explicam de uma forma 

simples e clara o conceito de indução: 

Sensores indutivos são baseados no conceito físico de indução, ou seja 
variação de campo magnético. Ele é composto das seguintes partes: 
oscilador, bobina, e amplificador. O oscilador gera, em conjunto com uma 
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bobina com ferrite, um campo magnético alternado de alta frequência que 
emerge na superfície externa, formando uma região ativa. Com a 
introdução, nesse campo, de um corpo de material de condução elétrica 
(por exemplo, metal), será provocada uma tensão indutiva indesejada. 

 
Figura 9 - Sensores Indutivos 

Fonte: (BALLUFF, 2012, p. 19) 

2.4.3. Sensores de campo magnético 

Os sensores de campo magnético geralmente são constituídos de um 

material denominado ferromagnético, ou seja, Ferro, Níquel ou qualquer material 

ferroso. Sua principal aplicação é a detecção da posição de pistões em cilindros 

pneumáticos. Sua montagem constitui em um imã permanente sobre o anel do 

pistão do cilindro pneumático, logo se coloca um sensor de campo magnético na 

parte externa do cilindro, quando o imã passa em pelo sensor, o mesmo envia um 

sinal de contato fechado para o controlador (BALLUFF 3 2012 ; MECATRÔNICA, 

2006). 

Para BALLUFF (2012, p.116) as principais vantagens dos sensores de 

campo magnético são: 

a) sem contato direto; 

b) isento de desgaste; 

c) isento de interferência mútua; 

d) sinal de saída sem oscilações; 

e) comutação independente da polarização do campo magnético; 

f) não produz comutação múltipla; 

g) pode ser montado em vários tipos de cilindros. 
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IJKLMN 10 - Sensor de campo magnético 

Fonte: (BALLUFF f gh12, p. 119) 

2.5. ATUADORES 

Os atuadores dentro da automação são dispositivos que transformam energia 

elétrica em energia mecânica e energia térmica em energia luminosa. Como 

exemplos podemos citar: motores, contatores, válvulas eletropneumática, 

aquecedores, cilindros pneumáticos e hidráulicos (SILVEIRA; SANTOS, 2002; 

PAZOS, 2002). 

Segundo SILVEIRA e SANTOS (2002, p. 24) atuadores são: 

Os atuadores são dispositivos a serem acionados para executarem uma 
determinada força de deslocamento ou outra ação física, definida pelo 
sistema controlador por meio de uma ação de controle (maneira pela qual o 
controlador produz o sinal de controle). Podem ser magnéticos, hidráulicos, 
pneumáticos, elétricos ou de acionamento misto. Com exemplo, temos: 
Válvulas e cilindros pneumáticos, válvulas proporcionais, motores, 
aquecedores, entre outros. 

O autor PAZOS (2002, p. 63) complementa a definição de atuador: 

Um atuador é um dispositivo que transforma uma energia elétrica em algum 
outro tipo de energia. São exemplos de atuadores: Motores (energia 
mecânica), resistores (térmica), lâmpadas (energia luminosa), pistões 
(mecânica), eletroímã (mecânica), etc... Os atuadores geralmente ficam 
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dentro da estrutura da planta, e lhe fornecem movimento, calor ou um outro 
tipo de energia, possibilitando o seu funcionamento. 

2.5.1. Válvulas eletropneumáticas  

As válvulas eletropneumáticas são como válvulas pneumáticas, a única 

diferença é que sua comutação ocorre com circuitos elétricos de controle. A 

solenoide é responsável pela comutação que pode ser tanto alimentação de 

Corrente Contínua (CC) ou Corrente alternada (CA) (BONACORSO; NOLL, 1997; 

FIALHO, 2004). “Para que se possa entender o funcionamento das eletroválvulas 

logo tem que ter uma ideia sobre vias, posições e solenóides, bem como a tensão 

que será usada pra acionar essas solenóides” (BONACORSO; NOLL, 1997, p. 12). 

 

Figura 11 - Diagrama do funcionamento da válvula Eletropneumática 

Fonte: (BONACORSO; NOLL, 1997, p.13) 

2.5.1.1. Vias 

Quando o ar entra em atuador pneumático, é obrigatório que passe por 

orifícios que a válvula possui, a mesma é conhecida como vias, elas dão passagem 

ou não para o ar conforme a comutação das posições da válvulas, as vias também 

podem ser bloqueada e ou ser escapes de ar (FIALHO, 2004).  

Segundo BONACORSO e NOLL (1997, p.13) as vias são orifícios por onde 

entra e sai ar da válvula: 

As vias são orifícios que a válvula possui para a passagem do ar 
comprimido. Quanto á função, dividem-se: conexão de entrada de ar 
comprimido (pressão), conexão para alimentação dos atuadores 
pneumáticos(utilização), orifícios de escape. As vias são identificadas 
através de letras maiúsculas ou números. 

Para PARKER (2005, p. 24) é muito importante saber a simbologia para 

melhor entendimento sobre vias: 
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Para saber o número de vias que tem uma válvula, tem que entender a 
simbologia da mesma, ou seja, as vias que tem passagem é representada 
com um flecha que significa que essa válvula tem duas vias, uma de 
entrada e uma de saída. A representação da via bloqueada é feita pela letra 
T. 

Orifício Norma DIN 24300 Norma ISSO 1219
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�LN�M� 1 - Letras e números de identificação das vias 

Fonte:(PARKER 2005, p. 25) 

 

Figura 12 - Simbologia de passagem e bloqueio da válvula 

Fonte: (PARKER f ghh�f p. 24) 

2.5.1.2. Posições 

As posições indicam as quantidades de manobras de uma válvula, suas 

representação é feita por quadrados e dentro da mesma são representadas os 

números de vias, as comutações das posições pode ser mecânica, pneumática ou 

eletropneumática, a representação da simbologia das posições pode ser vista na 

figura treze (FIALHO, 2004).  

Segundo PARKER (2005, p. 23) a posição é a quantidade de manobra que 

uma válvula tem: 

Posições é a quantidade de manobras distintas que uma válvula direcional 
pode executar ou permanecer sob a ação de seu acionamento. Nestas 
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condições, a torneira, que é uma válvula, tem duas posições: ora permite 
passagem de água, ora não permite. 

BONACORSO e NOLL (1997, p. 14) complementam a ideia sobre posições: 

As posições indicam para onde sairá o ar da válvula dependo da manobra 
que foi executada, para ficar mais fácil o entendimento primeiro deve ser 
entender as simbologias das posições. As posições são representadas por 
meio de quadrado, e dentro dele ficam as representações das passagens e 
bloqueios da válvula. 

IJKLMN 13 - Simbologia das posições das válvulas 

Fonte: (PARKER f ghh�f �� 23) 

 

“As linhas dentro destes quadrados indicam as vias de passagem de ar 

comprimido e as setas indicam o sentido. O bloqueio das vias é representado 

através de traços horizontais e o Interligamento é idêntico por um ponto” 

(BONACORSO; NOLL, 1997, p. 14). 

IJKLMN 14 - Representação de válvulas duas vias e duas posições 

Fonte: (PARKER f ghh�f �� 24) 

2.5.1.3. Solenóide 

Nas válvulas eletropneumáticas o acionamento é feito por bobinas, as 

mesmas são chamadas de solenoides, essas bobinas podem ser alimentadas em 

CC ou CA. O Funcionamento é feito por um bobina eletromagnética que, quando 

alimentada cria um campo magnético que faz a comutação da válvula (PARKER 3

2005). 
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Segundo FIALHO (2004, p. 138) os diâmetros das bobinas são padronizados: 

As bobinas magnéticas normalmente possuem formato semelhante, sendo 
em geral o diâmetro da bobina padronizada, o que possibilita o intercâmbio 
com bobinas de outros fabricantes com preços diferenciados, algumas 
vezes mais acessíveis ou de prazo de entrega mais reduzido, ou mesmo 
imediato. Mas essa alternativa é geralmente adotada quando necessitamos 
de uma manutenção rápida, pois em verdade é sempre recomendada a 
utilização da bobina do próprio fabricante da válvula. 

Os autores BONACORSO; NOLL (1997, p. 13) explicam que a válvula pode 

ter uma solenóide ou duas solenóides: 

O Sistema de acionamentos das eletroválvulas é representado externamente 
por meio de solenóides. Pode-se ter válvulas acionadas por uma solenóide, 
conhecida com válvulas de comando unidirecional e válvulas acionadas por 
dois solenóides, identificadas como válvulas com comando bidirecional. 

IJKLMN 15 - Válvulas 5/3 vias com duplo solenoide 

Fonte: (WERK-SCHOTT f ghjg, p. 01) 

2.6. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 

O CLP também conhecido com PLC que vem do inglês (Programmable Logic 

Controller), que traduzido significa Controlador Lógico Programável ou simplesmente 

CLP, são dispositivos eletrônicos de estado sólido, ou seja um computador que 

controla máquinas ou processos, o mesmo tem as mesmas funções de um 

computador pessoal, ele tem uma CPU, Microprocessador e memórias, a diferença 

que sua aplicação dedicada é na automação de processos em geral, assim como no 

Comando Numérico Computadorizado-CNC, que se trata de um computador na 

Automação da Manufatura. O CLP também faz implementação de funções de 

controle como: sequência, lógica, temporização, contagem, etc... Além de realizar 
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operações lógicas e aritméticas. Nos últimos anos o mesmo pode controlar e enviar 

informações do processo via comunicação de rede (NATALE, 2002; GEORGINI, 

2002). 

IJKLMN 16 - CLP OMRON CJ1

�Z_c\� (OMRON f 2010, p.1) 

 

FIALHO (2004, p. 205) define o CLP como um dispositivo que controla 

máquinas e processos: 

Controlador Lógico Programáveis, comumente conhecido sob a sigla PLC, 
do inglês (Programmable Logic Controller), são pequenos dispositivos 
eletrônicos que controlam máquinas e processos. Utilizam uma memória 
programável para armazenar instruções e executar funções específicas que 
incluem controle de energização/desenergização, temporização, contagem, 
sequenciamento, operações matemáticas e manipulação de dados. 

2.6.1. Historia do Controlador Lógico Programável  

SILVEIRA e SANTOS (2002, p. 79) afirmam que na década de cinquenta os 

dispositivos eletromecânicos eram os recursos  mais usados dentro da indústria: 

Durante a década de 50, os dispositivos eletromecânicos foram os recursos 
mais utilizados para efetuar controles lógicos e de Inter travamento nas 
linhas de produção e em máquinas isoladas. Tais dispositivos, baseados 
principalmente em relés, tinham especial importância na indústria 
automobilística em que a complexidade dos processos produtivos 
envolvidos exigia, não raro, instalações em painéis e cabines de controle 
com centenas de relés e consequentemente, um número maior ainda de 
interconexões deles.  

� surgimento do CLP proporcionou um grande avanço na automação 

i#.4s&%i)23 )#&"s .$ 65t o sistema de automação era feito como vários contatores e 

&"-*$%i�).$%"s. Quando o CLP foi apresentado à indústria, seu sucesso foi 
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i-".i)&$3 iss$ *$%que na década de 60 a indústria automotiva estava em alta, os 

-"s-$s �4"%i)- )4-"#&)% ) *%$.4��$ ." s"4s )4&$-?:"is3 -)#&"#.$ ) �4)2i.)."

" &"#.$ 4-) +$#/i)1i2i.)." -)i$% �4" $s sis&"-as eletromecânicos “contatores e 

���������������� ���� ��� com que o CLP fosse primeiro adotado pelas industrias 

)4&$-$&i:)s " ."*$is por todos os setores Industriais como: o têxtil, alimentício, 

-)."i%"i%$3 etc... (MECATRÔNICA ATUAL, 2011; SILVEIRA; SANTOS, 2002). “Além 

disso, pelo fato de que relés apresentarem dimensões físicas elevadas, os painéis 

ocupavam grandes espaços, o qual deveriam estar protegidos contra a umidade, 

sobre temperatura, gases inflamáveis, oxidações e poeira” (SILVEIRA; SANTOS, 

2002, p. 79). 

FIALHO (2004, p. 205) diz que os primeiros CLP`s começaram a serem 

usados em 1969: 

Os primeiros modelos de aplicação industriais surgiram a partir de 1969, 
fazendo sucesso quase imediato. Funcionando como substitutos de relés, 
até mesmo esses primeiros CLP`s era mais confiáveis do que sistemas 
baseados em relés, principalmente devido á robustez de seus componentes 
de estado sólido quando comparado ás peças móveis dos relés 
eletromecânicos. 

t)%) MORAES; CASTRUCCI (2001, p. 29) a primeira empresa a usar um 

CLP foi a general Motors: 

No final da década de 1960, os circuitos integrados permitiram o 
desenvolvimento de minicomputadores, que foram logo utilizados para o 
controle on-line de processo industriais, Em 1969, surgiram os primeiros 
controles baseada numa especificação da General Motors � 

GEORGINI (2002, p. 50) complementa a ideia que a General Motors foi a 

pioneira no uso do CLP: 

Na década de 60, o aumento da competitividade  fez com que a indústria 
automotiva melhorasse o desempenho de suas linhas de produção, 
aumentando tanto a qualidade como a produtividade. Fazia-se necessário 
encontrar uma alternativa para os sistemas de controle a relés. Um saída 
possível, imaginada pela General Motors , seria um sistema baseado no 
computador. 

A primeira empresa a usar um CLP foi a General Motors em 1968, com a 

ajuda do engenheiro Dick Morley que foi o inventor do controlador programável. 

Esse primeiro CLP foi usado no departamento de hidramático da GM 3 .":i.$ ao 

mercado automobilístico estar em alta, precisavam ter um sistema que fosse 

confiável e que não tivesse muita manutenção, logo substituíram os painéis de 

contatores e temporizadores pelo CLP, que ocupavam menos espaço físico, eram 

mais confiáveis e quase não davam manutenção. Em 1969 o CLP começou a ser 
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vendido comercialmente, depois de ter um grande êxito dentro da fábrica da GM 3 $

mesmo formulou específicos para os Controladores Lógicos Programáveis 

 MECATRÔNICA ATUAL, 2011; SILVEIRA; SANTOS, 2002; MORAES; 

CASTRUCCI, 2001). 

Segundo MORAES e CASTRUCCI (2001, p. 29) as especificações da 

General Motors para os CLP` s eram:  

a) facilidade de programação; 

b) facilidade de manutenção como conceito plug-in; 

c) alta confiabilidade; 

d) dimensões menores que painéis de relés, para redução de custo; 

e) envio de dados para processamento centralizado; 

f) preço competitivo; 

g) sinais de entrada de 115V CA; 

h) sinais de saída de 115V CA; 

i) expansão em módulos; 

j) mínimo de quatro mil palavras de memórias. 

Na década de 70, os controladores tiveram um grande avanço, por que o 

mesmo passou a ter microprocessadores, os sistemas e a programação dos CLP`s 

ficaram mais rápidos e confiáveis, por causa desse grande avanço na década de 

1980 pode-se ter um aperfeiçoamento das funções de comunicação sendo utilizada 

a rede de dados de comunicação, com isso o CLP ficou mais atraente dentro da 

automação industrial, essa característica hoje é fundamental dentro das industrias 

(GEORGINI, 2002; MORAES; CASTRUCCI; 2001). 

SILVEIRA e SANTOS (2002, p. 81) complementam que na década de 1980 o 

CLP começou a ser usado no Brasil:  

No Brasil, porém, é na década de 80, que o PLC veio a proliferar na 
indústria, primeiramente pele absorção de tecnologias utilizadas na matriz 
das multinacionais. Atualmente, com a crescente redução no custo do PLC, 
observa-se o incremento de sua utilização nas industrias em geral, 
independente de seus porte ou ramo de atividades. 
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2.6.2. Princípio de Funcionamento 

O princípio de funcionamento de um CLP pode ser definido em alguns 

passos: O primeiro passo é verifica o estado das entradas, ou seja, o controlador lê 

todas as entras e verifica se alguma foi acionada, esse processo recebe o nome de 

SCAN (ciclo de varredura). O segundo passo é transferir para a memória, após o 

ciclo de varredura. O CLP armazena o resultado na memória de Imagem das 

Entradas e Saídas. O terceiro passo compara com o programa do usuário, ou seja, o 

controlador executa o programa após consultar a memória de Imagem das entradas, 

o CLP atualiza o estado da memória imagem das saídas.  O quarto passo é atualizar 

o estado das saídas do CLP, ou seja, o controlador escreve o valor na memória das 

saídas e atualiza as interfaces ou módulos saídas, depois de ter concluído esse 

último passo logo começa um novo ciclo de varredura (MECATRÔNICA, 2006). 

 

Figura 17 - Ciclo de Varredura do CLP 

Fonte: (MECATRÔNICA, 2006, p. 299) 

2.6.3. Arquitetura do CLP 

O conhecimento da estrutura básica de cada bloco que compõe o CLP e suas 

funções desempenhadas auxiliam o projetista para a escolha do equipamento mais 

adequado para implantação do sistema que se deseja automatizar e de certa forma 

influência no desenvolvimento de aplicação (GEORGINI, 2002).  

FIALHO (2002, p. 208) complementa é diz que o CLP constituído de 7 partes: 

a) entrada; 

b) saídas; 
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c) unidade central de processamento (CPU); 

d) memória para o programa e armazenamento de dados; 

e) fornecimento de alimentação; 

f) dispositivo de programação; 

g) interfaces de programação. 

IJKLMN 18 - Esquema de um CLP 

Fonte: (FIALHO, 2005, p. 209) 

 

Para MORAES e CASTRUCCI (2001, p. 30) diz que o CLP é constituído de: 

a) fonte de alimentação; 

b) unidade central de processamento (CPU); 

c) memórias dos tipos fixo e volátil; 

d) dispositivos de entrada e saída; 

e) terminal de programação. 

Um CLP é constituído de entradas e saídas digitais e analógicas, onde 

recebem informações dos sensores e controlam os atuadores. O controlador 

também possui um CPU que controla todos os componentes internos do CPL, o 

mesmo também precisa de uma fonte de alimentação, para que possa fazer a lógica 

de programação o controlador conta com um dispositivo e uma interface de 

programação onde o usuário pode desenvolver o programado do CPL em um 

computador ou notebook, que posteriormente é gravado na memória do controlador 

(GEORGINI, 2002; SILVEIRA; SANTOS, 2002). 
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2.6.4. CPU 

A CPU faz com que o programa que o usuário fez seja executado e também 

atualize as memórias de dados. Pode-se considerar que a unidade central de 

processamento é o cérebro do CLP, ou seja, ela é constituída internamente por um 

processador, memórias e um sistema de interligação (MORAES; CASTRUCCI, 

2001; SILVEIRA; SANTOS, 2002). 

Segundo GEORGINI (2002, p. 54) a CPU é constituída por processador, 

sistema de Memória e circuitos auxiliares de controle: 

A CPU de um PLC compreende os elementos que formam a ‘inteligência’ do 
sistema: o processador é o sistema de Memória, além dos circuitos 
auxiliares de controle. O processador interage continuamente com sistema 
de memória por meio de programa de execução (desenvolvido pelo 
fabricante), interpreta e executa o programa de aplicação (desenvolvido 
pelo usuário), e gerencia todo o sistema. 

FIALHO (2004, p. 211) complementa a ideia sobre CPU: 

A CPU (Unidade Central de Processamento) é a responsável pelo 
armazenamento do programa aplicativo e sua execução. Ela recebe os 
dados de entrada, realiza as operações lógicas baseada no programa 
armazenado e atualiza as saídas. Consta de um processador, memórias de 
programa (não-volátil), memórias de dados, relógios de tempo real (para 
disparo de eventos em datas e horários determinados), watch- dog timer 
(reinicializa o processador no caso do programa “pendurar”) e fonte de 
alimentação. 

2.6.5. Processador 

O processadores utilizados nos CLP`s atualmente tem alta capacidade 

computacional. Alguns CPU`s possuem processamento paralelo, ou seja dois ou 

mais processadores executam o programa de aplicação e no final da aplicação eles 

confrontam os resultados obtidos. Alguns CLP`s possuem co-processadores, que 

ajudam o processador da CPU na execução do programa do usuário (GEORGINI, 

2002). 

V"04#.$ MECATRÔNICA (2006, p. 18) na década de 70 a Empresa INTEL 

criou o primeiro Microprocessador de quatro bits: 

Historicamente a aplicação dos computadores digitais para controle na área 
da eletromecânica teve como resultado aspectos positivos. Numa primeira 
fase, a utilização de computadores foi limitada devido ao alto custo e baixa 
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confiabilidade. Mas em 1971, com o resultado dos êxitos na área da 
microeletrônica, foi criado o primeiro microprocessador de quatro “bits” pela 
firma INTEL (EUA), que recebeu o número 4004. Como resultado desse 
nascimento, começou a utilização em larga escala dos computadores à 
base de microprocessadores para controle de várias máquinas industriais. 

SILVEIRA; SANTOS (2002, p. 85) complementam dizendo que os 

processadores mais encontrados no mercado são: de oito, dezesseis e trinta e dois 

bits: 

Os processadores utilizados nos PLC`s podem ser classificados, a priori, 
pelo tamanho da informação que podem manipular.  Valores como 8 bits, 16 
bits ou 32 bits são mais encontrados na atualidade. Outro fator relevante em 
um processador é a sua velocidade de operação (ou clock) que, apesar de 
os processadores em computadores pessoais alcançarem velocidade de 
centenas de mega-hertz, no PLC’s, em geral, não necessita ser tão grande. 
Ainda sobre processadores, é levado em consideração o conjunto de 
instruções de programação disponíveis, que poderá torná-los com maior ou 
menor poder de complexidade de programação, bem como a quantidade de 
memória de complexidade de programação, bem como a quantidade de 
memória e dispositivos de entradas e saídas que podem ser endereçados. 

2.6.6. Memórias 

A memória pode ser definida com um espaço físico e dentro da mesma são 

armazenadas os dados do programa que o usuário fez. A CPU do CLP manipula 

esses dados usando dígitos binários, que são chamados de bits e pode ser definido 

como uma localização discreta dentro de um pasta de silício (chip). Ele pode ser 

submetido a uma tensão, logo lido como 1 (energizado), ou não submetido a tensão, 

logo lido como 0 (desenergizado). Portanto, os dados são um padrão de carga 

elétrico traduzido para um valor numérico e as memórias se dividem em dois grupos: 

as voláteis, que são aquelas nas quais há perda de alimentação e resulta em perda 

da informação armazenada e a não volátil que não perdem as informações mesmo 

sem alimentação (FIALHO, 2004; SILVEIRA; SANTOS, 2002).  

Complementando a ideia de SILVEIRA e SANTOS (2002) existem vários tipos 

de memórias, dentro dos grupos de volátil e não volátil: 

)¡ RAM (Random Access Memory)¢ “Memória de Acesso Aleatório” Essa 

memória é usada para formar uma área de armazenamento em um CLP, é 

muito usado atualmente nos CLP`S, por causa de sua facilidade de 

gravação e limpeza de dados, a mesma é uma memória volátil; 
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1¡ ROM (Read Only Memory): “Memória apenas de Leitura” Elas são 

projetadas para manter os dados ou seja uma memória não volátil, as 

informações nela contidas sobre hipótese nenhuma pode ser alterada. 

Assim os dados contido na mesma será usado para operação de leitura; 

+¡ PROM (Programmable Read Only Memory): “Memória programável só de 

£���¤��� Podem ser gravada só uma vez, ou seja, essa memória, requer 

muita atenção de quem for programar, qualquer erro pode comprometer 

prementemente seu uso;  

.¡ EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory):“memória 

*%$0%)-¥:"2 )*agável somente de leitura”Essa memória é um tipo de 

PROM pode ser gravada varias vezes, quando se quer apagar os dados 

contido na mesma, o chip é exposto temporariamente á uma fonte de luz 

ultravioleta; 

"¡ EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory): 

¦memória programável apagável eletricamente somente de leitura” A 

grande maioria dos CLP`s atualmente usam memória EEPROM, o mesmo 

é uma memória não Voláteis, tem a mesma flexibilidade de  programação 

das RAM`S. O módulo de limpeza de dados da mesma é feito 

eletricamente. Mais sua vida útil e limitada pelo número de 

reprogramações que ela pode receber (da ordem de dez mil operações 

limpeza/escrita).  

Para GEORGINI (2002, p. 55) o sistema de memória da CPU é composto por 

duas memórias, a do sistema de Operação e de aplicação ou a do usuário: 

Memória do sistema de Operação: 

a) programa de execução Firmware: Constitui o programa desenvolvido pelo 

fabricante do PLC, o qual determina como o sistema deve operar, 

incluindo a execução do programa de aplicação, controle de serviços 

periféricos, atualização dos módulos de I/O e etc...; 

b) rascunho do sistema: Trata-se de uma área de memória reservada para o 

armazenamento temporário de uma quantidade pequena de dados, 

utilizados pelos sistemas de operação para cálculos ou controle. 

Memórias de aplicação ou memória do usuário: 

a) programa de aplicação: Nessa área é armazenado o programa 

desenvolvido pelo usuário para execução do controle desejado;  
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b) tabela de dados: Essa área armazena dados que são utilizados pelo 

programa de aplicação, como valores atuais e de preset (pré-

configuração) de temporizadores/ contadores e variáveis do programa, 

além dos status dos pontos de entrada e de saída, que são lidas e escritas 

pelo programa de aplicação, respectivamente. 

Dentro das memórias do usuário podemos citar dois estados: a RUN que 

significa em operação, com varredura cíclica e a PROG que significa parado e 

acontece quando se carrega o programa aplicativo no CLP, ou seja, transfere o 

programa do computador pra o controlador (MORAES ; CASTRUCCI , 2001). 

2.6.7. Fonte de Alimentação 

A fonte de alimentação é muito importante para a operação de um PLC. 

Existem dois tipos de alimentação de energia em um CPL: Source (Fonte de energia 

interna ao controlador) e Sink (Fonte de energia externa ao controlador). Além de 

fornecer tensão para alimentação da CPU e dos Módulos de I/O, ainda funciona 

como um dispositivo de proteção que garante a segurança e a integridade da tensão 

de alimentação do sistema, isso ocorre por que a mesma monitora constantemente 

os níveis de tensão e corrente. Se esses níveis excederem os máximos ou mínimos 

dos valores permitidos que o fabricante determina, a fonte interage com o 

processador que gera uma interrupção e faz com que a CPU e a execução do 

programa. E caso falte energia o PLC não perde o programa porque o mesmo tem 

um bateria interna ou memoria doa ROM (GEORGINI, 2002; MORAES; 

CASTRUCCI, 2001). 

FIALHO (2004, p. 212) diz que o CLP é projetado para manter as tensão 

mesmo com queda de tensão: 

Como a maior parte das instalações passa por flutuações de tensão na 
linha, as fontes de alimentação dos CLP`s são projetadas para manter a 
operação normal, mesmo quando a tensão varia entre 10 e 15 %. As 
quedas e surtos de tensão são causadas por quedas na rede publicas ou 
partidas/paradas de equipamentos pesados (tais como motores e máquinas 
de soldas). Em condições particularmente instáveis de tensão, talvez seja 
necessário instalar um estabilizador de tensão entre CLP e a fonte primária 
de tensão. 
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Figura 19 - Fonte de alimentação 

Fonte: (BALLUFF f ghjgf p.1) 

 

GEORGINI (2002, p. 69) afirma que as características normalmente 

apresentadas nas especificações técnicas de uma fonte de alimentação  devem ser 

consideradas durante a sua configuração; 

a) faixa da tensão de entrada: AC (85-132V, 170-264, 85-264V, por 

exemplo), DC (12V, 24V, 10-28V, 125V, por exemplo); 

b) seleção da faixa de entrada: máximo permitido, geralmente menor que 

10%; 

c) potência fornecida: máxima corrente fornecida ao barramento da base, 

normalmente relacionada á tensão de 5 VDC, para alimentação dos 

módulos de I/O e da CPU, se for o caso (CPU como módulos 

independente). Este valor é utilizado no cálculo de consumo de potência 

durante a configuração do PLC; 

d) saída auxiliar de 24 VDC: apresenta as características (tensão, corrente e 

ripple) da saída auxiliar de 24 VDC. Apenas para fontes com alimentação 

AC. 
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2.6.8. Entradas do CLP 

As entradas de um CLP são por onde entra o sinal do  periférico externo de 

uma automação, eles podem ser discretos (sinais digitais, contato normalmente 

aberto ou fechado, exemplo: sensor óptico) ou podem ser de sinal analógico, 

exemplo: taco gerador (ROSÁRIO, 2005). 

Segundo FIALHO (2004, p. 208) as entradas do CLP formam uma interface 

pela qual os dispositivos externos são conectados.  

“Os terminais de entrada conectados no CLP formam a interface pela qual 
os dispositivos de campo são conectados ao CLP. As incluem itens como 
botões, chaves, thumbwheel, chaves limite, chaves seletoras, sensores de 
proximidade e sensores fotoelétricos” . 

Os autores MORAES; CASTRUCCI (2001, p. 35) afirmam que as entradas 

dos CLP contém optoisoladores: 

Os módulos de entrada dos controladores, por outro lado, contêm 
optoisoladores em cada um dos circuitos. Quando o circuito externo é 
fechado através do sensor, diodo emissor de luz (LED) sensibiliza o 
componente de base, fazendo circular corrente interna no circuito de baixa 
potência do controlador programável. 

2.6.8.1. Entradas Analógicas 

As entradas analógicas convertem sinais analógicos dos dispositivos de 

entrada (transdutor, conversor, termopar) em saídas digitais por meio de 

conversores Analógicos/Digitais, com isso disponibilizando adequadamente ao 

barramento da CPU (GEORGIN, 2002). 

Completando ainda a ideia de GEORGIN (2002, p. 65), os módulos 

Analógicos de entrada normalmente apresentam as seguintes características: 

a) filtro Ativo para eliminação de possíveis ruídos presentes nos sinais de 

entrada; 

b) alta impedância de entrada para os canais com faixas de operação em 

tensão, que possibilita conexão a uma vasta gama de dispositivos, 

eliminando problemas de incompatibilidade de sinais; 

c) multiplexador para os canais de entrada, que determina o canal a ser 

enviado ao conversor Analógico/Digitais; 
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d) quantidade de canais disponíveis: 2, 4, 8 ou 6; 

e) tipo e faixa de operação dos canais: corrente (0-20mA, 4-20mA), tensão 

(0-5V, +- 5V, 0 - 10V, +-10V) ou temperatura (termopares – J,E,K,R,S,T,B, 

ou termoresistências – Pt100, jPt100, Pj1000, Cu10, Cu25); 

f) um mesmo módulo pode operar em mais de uma faixa, a qual é 

selecionada por disp-switches ou jumper  internos ao modulo. Por 

exemplo, um módulo Analógico de quatro canais de Entrada, tipo tensão, 

pode operar tanto na faixa de 0-5V como nas faixas de +- 5V, 0-10V ou +- 

10V.  

Para SILVEIRA e SANTOS (2002, p. 91) cada dispositivo analógico é 

acionado por fonte de alimentações distintas: 

Cada um dos dispositivos analógicos, em particular, é acionado por fontes 
de alimentação distintas que normalmente não são de mesma magnitude ou 
natureza. Por esta razão, as interfaces com dispositivos de entrada/saída 
analógicas são disponíveis em várias faixas de tensão ou correntes. 

2.6.8.2. Entradas Digitais 

Nas entradas digitais, a informação recebida pelo CLP consiste em um único 

bit que pode apresentar dois estados: ligado “representado pelo 1”, ou desligado 

“representado pelo 0”, essa informação podem vir de sensores: ópticos, indutivos, 

capacitivos e outros. (SILVEIRA; SANTOS, 2002). 

GEORGINI (2002, p. 60), um módulo de entrada digital normalmente 

apresenta as seguintes características: 

a) filtros de sinal que eliminam problemas de bounces (pulso indesejados, 

causados durante a abertura ou fechamento de contatos mecânicos- 

“rebatimento”); 

b) quantidade de pontos disponíveis: 8, 16, 32 ou 64; 

c) tipo e faixa de tensão das entradas: AC (110V ou 220V), DC (12V, 24V ou 

125V), AC/DC - “either” (12V, 24V, 110 V), TTL ou “contato seco”;  

d) as entradas DC podem ter configuração current sinking (consumidora de 

corrente-comum negativo), current sourcing(fornecedora de corrente- 

comum positivo) ou current sinking / soucing (quando possuem um opto-

acoplador) com dois LED`s em antiparalelo). 



>A  
 

2.6.9. Saídas do CLP 

Os sinais de saídas de um CLP são por onde sai os sinal para os atuadores 

de uma automação, eles podem ser discretos (solenóides de válvulas 

eletropneumáticas e contatores) ou podem ser de sinal analógico, exemplo: válvulas 

proporcionais e controlor de velocidade de motor (ROSÁRIO, 2005). 

Segundo FIALHO (2004, p. 210) as saídas do CLP acionam os atuadores da 

automação: 

Cada sinal produzido pelo CLP para acionar dispositivos ou com 
componentes do sistema de controle constituem um ponto de saída [...] 
dispositivos como solenóides, relés, contadores, partida de motores, luzes 
indicadoras, válvulas e alarmes que estão conectados aos terminais de 
saída do CLP. Os circuitos de saída funcionam de maneira similar aos 
circuitos de entrada: os sinais emitidos pelo CPU passam por um barreira de 
isolamento óptico antes de energizar os circuitos de saída. 

2.6.9.1. Saídas Analógicas 

O módulo de saída analógico pode comandar dispositivos como: válvula de 

controle (ou seja, controla um válvula proporcional), Inversores de frequência ( que 

controlar a velocidade de um motor),   a saída analógica do CLP e ainda podem  

comandar outro tipo de acionadores que admitam um entrada analógica (SILVEIRA; 

SANTOS, 2002, SENAI, 2002). 

Segundo GEORGINI (2002, p. 66) os módulos Analógicos de Saídas 

normalmente apresentam as seguintes características: 

a) quantidade de canais disponíveis: 2, 4, 8 ou 16; 

b) tipos e faixas de operação dos canais: corrente (0-20mA, 4-20mA) ,ou 

tensão (0-5V,  5V, 0-10V, 10V). 

c) um mesmo módulo pode operar em mais de uma faixa, a qual é 

selecionada por dip-switch  ou jumpers internos ao módulo  

 



>B  
 

2.6.9.2. Saídas Digitais 

A saída digital como na entrada tem um bit com dois estados 1 fechado e 0 

aberto, o mesmo pode ser a relé ou a transistor, a saída digital pode controlar: 

inversores de frequência , LED`s ou uma lâmpadas, contatores, válvulas solenóide, 

displays, bobinas de relé, sistemas de alarme de segurança e sirene (SILVEIRA; 

SANTOS, 2002, SENAI, 2002). 

Segundo GEORGINI (2002, p. 62), os módulos discretos de saídas 

normalmente apresentam as seguintes características: 

a) quantidade de pontos:4, 8, 16, 32 ou 64; 

b) tipo e faixa de tensão das saídas: AC-triac ou scr (24V, 110V ou 220V), 

DC- transistor bipolar ou MOS-FET(5V, 12V, 24V ou 125V) ou relé (AC e 

DC). 

c) as saídas DC podem ser tipo sinking (consumidora de corrente-comum 

negativo) ou sourcing (fornecedora de corrente – comum positivo); 

a) as saídas a relé podem ter contatos simples (um contato normalmente 

aberto), ou reversíveis (um contato normalmente aberto e outro 

normalmente fechado. 

2.6.10. Terminal de programação e comunicação do CLP  

O terminal de programação e comunicação é um dispositivo que é conectado 

temporariamente ao CLP, permitindo introduzir o programa aplicativo, para fazer 

comunicação entre o PC e o PLC, é usado por um cabo apropriado pela porta serial 

(RS-232 ¡7 t$%§-3 )204-)s 6t¨©s 4&i2i�)- $ *).%�$ ªV-422 e necessitam de 

conversor RS-232 «ªV-422 3 "ss)s conexões também são usadas para monitorar o 

programa do CLP, visualizado em tempo real a aplicação (GEORGINI,2002; 

FIALHO, 2004). 

Para ROSÁRIO (2005, p. 285) a comunicação entre PC e CLP é feita por um 

cabo RS-232 ou um cabo RS-422 com um adaptador RS-232 «ªV-422 ¬ 

A comunicação entre o computador e um CLP é realizada por intermédio de 
uma porta serial padrão RS-232 f bcadalkl �lYl cYl_]®acaY klkZ] lce j�
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metros. Todavia, alguns CLP`S utilizam o padrão RS-422 f ¯b\ �Z]]a°adacl l
transmissão de dados a maiores distâncias-1.200 metros-, maior velocidade 
e por,algumas de suas características, permitem maior imunidade a ruídos e 
comunicação  do tipo full-duplex (podem enviar e receber dados 
simultâneos). Para isso e necessário um conversor RS-232 ±²^-422 � 

2.6.11. Software de Programação do CLP 

O software de programação é a parte mais importe em um CPL, o mesmo 

operar em sistema  Windows 7 O software permite edição e alteração do programa 

que o usuário fez dentro de um ambiente gráfico (exemplo: linguagem Ladder), 

existem várias linguagens de programação utilizada em CPL. O IEC “International 

Electrotechnical Committee -Comissão Eletrotécnica Internacional” é o responsável 

pela padronização das linguagens e programações (MORAESL; SILVEIRA, 2001; 

GEORGINI,2002). 

FIALHO (2004, p. 214) afirma que um programa é uma série de instruções 

que o usuário desenvolve: 

Um programa é uma série de instruções ou comandos que o usuário 
desenvolve para fazer com que o CLP execute determinadas ações. Uma 
linguagem de programação estabelece regras para combinar as instruções 
de forma que gerem as ações desejadas. 

Existem quatro formas de linguagem de programação de um CLP: Blocos 

funcionais, Mnemônicos Booleanos, Parâmetros Idiomáticos e o Diagrama de 

contatos que também é referenciado como Ladder, o mesmo é a forma mais clara de 

representar uma lógica de controle aos técnicos, engenheiros e eletricistas, isso 

porque as representações de contatos NA, NF e bobinas lhes são familiar 

(SILVEIRA; SANTOS, 2002). 

Conforme dito GEORGINI (2002, p. 89) existem dois modos de operação 

disponíveis em um software de programação: 

a) Offline(sem conexão): Permite o desenvolvimento do programa de 

aplicação(edição, documentação, impressão) e configuração de 

parâmetros sem necessidade de conexão com a CPU do PLC; 

b) Online(conectado): Os recursos são disponíveis a partir da conexão com a 

CPU do PLC. Alguns software de programação permitem operação 

apenas neste modo, ou seja, todos o desenvolvimento devem ser 

realizados com o PC conectado ao PLC. 
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2.6.11.1. Sistema LADDER 

O Sistema LADDER foi a primeira linguagem destinada especificamente à 

programação de CPL`S, mesmo assim continua sendo ainda a mais utilizada, 

estando presente em praticamente em todos os Controladores. Essa linguagem é 

baseada em símbolos semelhantes aos encontrados nos esquemas elétricos, por 

isso a linguagem Ladder é de fácil programação e manipulação, apesar das 

diferentes representações gráficas entre os fabricantes, o usuário consegue 

assimilar facilmente (GEORGINI, 2002; ROSÁRIO, 2005). 

Segundo MORAES e CASTRUCCI (2001, p. 46) as regras que constituem os 

elementos básicos como bobinas, contatos e linhas são: 

a) bobinas sempre ficam totalmente à direita das linhas horizontais; 

b) linhas verticais são denominadas linhas mães; 

c) linhas verticais parte horizontais que podem ligar-se a mais linha verticais 

e assim por diante; 

d) as sequências de causa e efeito orientam-se da esquerda para a direita  

de cima para baixo; 

e) a habilitação das linhas horizontais, da qual decorre o das bobinas, 

depende da afirmação dos contatos à sua  esquerda. 

Quadro 2 - Simbologia de instrumentação básica de sistema Ladder   

Fonte: (FIALHO, 2005, p. 216) 

 

Para ROSÁRIO (2005, p. 286) também existem outras instruções que 

poderão ser vistas abaixo: 
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a) relé de pulso: Ocorre no momento de uma mudança de estado do sistema, 

ela fornece um pulso lógico de duração correspondente a um ciclo de 

varredura do sistema; 

b)  temporizadores: São instruções utilizadas para a contagem e o controle 

tanto de eventos como de tempo, com destaque para os temporizadores e 

os contadores e suas formas de configuração e aplicação. Devido à 

versatilidade desta instrução, torna-se possível configurá-la  para ligar com 

um atraso temporizado (on-delay) ou deligar com um atraso temporizado 

(off-delay); 

c) contadores: Assim como a instrução ‘tempo’ possui dois operando, a 

célula superior específica á memória que contabiliza os eventos. A 

segunda célula estabelece o valor do limite de contagem. Quando esse 

limite é atingido, a saída é ligada e permanece nesse estado até que 

‘reset’ seja ativado, caso contrário, os novos eventos não são 

considerados. O limite máximo de contagem é de 9.999 eventos.  

2.7. IHM 

W *)2):%) ³´µ si0#i/i+)¬ i#&erface homem-maquinas, a mesma é muito 

4&i2i�).) #)s i#.¶strias para converter as informações que saem do CLP em 

2i#04)0"- ." 1)i;$ #·:"2 "- i-)0"-3 $#." $s operadores podem configurar e 

+$#&%$2)% $ *%$+"ss$7 W ³´µ *$." s"% +$#s&i&4·.) *$% 4-) 6t¨3 4- .is*2), " 4m 

&"+2).$3 )s -)is -$."%#)s *$."- &"% &"2)s +$2$%i.)s " s"#s·:"is )$ &$�4"

 F5W8¸6¹ 3 =H<=¡7 

Para SIEMENS (2008, p.2) o IHM pode ser usado nos seguintes processos: 

a) sistemas de enchimento; 

b) máquinas para cozimento; 

c) máquinas para rotulagem; 

d) sistemas de transporte; 

e) máquinas de venda automática; 

f) equipamento automático de produção; 

g) máquinas para corte de madeira; 
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h) guindastes e pontes rolantes; 

i) sistemas de pintura; 

j) máquinas de montagem; 

k) prensas; 

l) rquipamentos de limpeza; 

m) máquinas de corte; 

n)  máquinas têxteis; 

o) sistemas de secagem; 

p) máquinas para empacotamento. 

Figura 20- IHM Panelview C300 da Allen-Bradley º 

�Z_c\� (ALLEN-BRADLEY f 2008, p.19). 

2.8. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO  

Segundo FILHO (2002) e CREDER (1997) em um projeto elétrico de 

automação é obrigatório que o mesmo tenha dispositivos de proteção, tanto para 

proteger o equipamento, ou para proteger o funcionário que irá fazer a manutenção 

do mesmo. Uma proteção do sistema bem dimensionada pode  proteger o sistema 

quando houver: 

a) curto-circuito(fusível, disjuntor magnético); 

b) sobrecargas (relés térmicos ou bi metálicos ); 



A<  
 

c) curto circuito e sobrecarga (disjuntores termomagnéticos); 

d) sobre tensão (para-raios tipo Franklin, para-raios de distribuição tipo 

válvulas, relés de sobre tensão). 

2.8.1. Disjuntor 

Os disjuntores são equipamentos que podem ser usados como manobra ou 

como proteção com capacidade de ligação e interrupção de corrente, quando 

surgem no circuito condições anormais no sistema de trabalho, o mesmo pode atuar 

quando houver curto-circuito ou sobrecarga no sistema. A utilização de disjuntores 

em um sistema é crucial isso porque o mesmo protege os equipamentos do 

processo (SENAI, 2012; FILHO, 2001). 

Segundo CREDER (1997, p.83)  o dimensionar  disjuntor e fusível pode ser 

feito por duas fórmulas, dependendo do tipo da potência   : 

a) i: corrente em ampéres; 

b) p: potência (W); 

c) n: potência (VA); 

d) u: tensão; 

e) fp: fator de potência, 1 para iluminação e 0,8 demais aparelhos;                                           

                              (1) 

                                          (2) 

2.8.2. Fusível  

Os fusíveis são dispositivos de proteção que quando excede um valor 

estabelecido durante um intervalo de tempo determinado (necessário para provar a 

elevação de temperatura no elemento fusível até sua fusão) aconte-se a  fusão do 

mesmo assim interrompendo a circulação de corrente. Os tipos de fusíveis mais 

usados são: rolhas, cartucho, Diazed, NH, a expulsão (LD), ácido bórico e a areia de 

quartzo (FILHO,2002). 
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Segundo SENAI (2012, p. 12), a escolha do fusível deve ser feita de modo 

que, qualquer anormalidade elétrica no circuito fique restrita ao setor onde ela 

ocorrer, sem afetar os outros. Para se dimensionar um fusível, são necessárias levar  

em consideração as seguintes grandezas elétricas:  

a) corrente nominal do circuito ou ramal;  

b) corrente de curto-circuito;  

c) tensão nominal. 
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo será feita uma abordagem da metodologia escolhida para 

realizar o projeto de automação, incluindo:  

a) a análise do sistema atual; 

b) a análise de quais sensores atenderão as recomendações do projeto; 

c) a especificação da tensão elétrica utilizada nas solenóides das 

eletroválvulas; 

d) a especificação do CLP.  

No método é muito importante que estejam bem definidos os passos a serem 

seguidos pelo projeto, os quais, aliados ao embasamento teórico, proporcionarão a 

resolução do problema que foi definido no começo do trabalho, atingindo assim os 

objetivo geral e  os específicos.   

3.1. VERIFICAÇÕES DO ATUAL SISTEMA DE CONTAGEM, EMPILHAMENTO E 

RETIRADA DAS CAIXAS NA SAÍDA DA MÁQUINA 

O sistema atual começará a ser verificado de forma visual, ou seja, será 

observado a forma atual do empilhamento e a retirada das caixas da máquina. 

Serão obtidos imagens e gravações em vídeo do processo atual para auxiliar na 

elaboração do projeto e também será verificado as condições ambientais com 

relação a umidade, temperatura e agressividade do ambiente. 

Após, serão coletados dados da produção de embalagens, ou seja, os 

tamanhos das caixas, a velocidade de fabricação das mesmas, quantas caixas são 

colocados em um fardo, quantos funcionários o processo de fabricação exige e qual 

a melhor forma de automatizar o processo. Esses dados serão colocados no 

formulário de verificação da máquina, o mesmo poderá ser visto no apêndice A. 
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3.2 . ESPECIFICAR SOLENÓIDE DAS VÁLVULAS ELETROPNEUMÁTICAS 

O dimensionamento da pressão, vias e posições das eletroválvulas ficará 

sobre responsabilidade do projeto mecânico. O projeto de automação ficará com a 

responsabilidade de especificar a parte elétrica da válvula, ou seja, especificar qual 

será a tensão de trabalho para a solenóide da eletroválvula. 

3.3 . ESPECIFICAR OS SENSORES 

Para especificar os sensores que serão usados no projeto, primeiro precisa-

se saber que tipo de objeto que o sensor vai detectar, o qual para esse projeto em 

específico, papel ou metal. Como o referido projeto é sobre contagem e 

empilhamento de caixas, o mesmo precisará de um sensor que consiga ler as 

embalagens com rapidez e com confiabilidade.  

O projeto também contará com sensores de campo magnetico. Esses 

sensores informarão a posição em que os elementos de máquina do sistema de 

empilhamento se encontram. A especificação  da tensão de trabalho para os 

sensores será compatível com a definida para as entradas digitais do CLP. Para 

auxiliar a escolha dos sensores será usado um formulário “escolha dos sensores” 

onde os dados coletados serão escritos. O mesmo pode ser visto no apêndice B. 

3.4 . ESPECIFICAR O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 

Para especificar o CLP, serão levados em consideração diversos aspectos, 

tais como: 

a) quantidade de pontos de entradas e saídas digitais e analógicas. O 

subdimensionamento pode comprometer a qualidade e o 

sobredimensionamento pode comprometer o orçamento para o projeto; 

b) a necessidade atual e/ou futura de comunicação em redes industriais; 
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c) tipos de instruções precisarão ser utilizados para o desenvolvimento do 

programa, ou seja, a complexidade das instruções; 

d) a quantidade de instruções/informações que deverão ser processadas 

pela CPU do CLP; 

e) a necessidade de entradas/saídas rápidas. 

Será especificado um CLP que tenha tensão de alimentação de 220 Vac, 

tensão para entradas digitais de 24 Vcc e saídas digitais a relé. A escolha do CLP 

terá auxilio de um formulário de entradas e saídas que podem ser visto no apêndice 

C. 

3.5. DESENVOLVER O PROGRAMA DO CLP 

De posse da relação de entradas e saídas do CLP, do conhecimento do 

processo e da definição da nova forma de funcionamento para o mesmo, será 

desenvolvido o programa em linguagem Ladder. Serão realizadas várias simulações 

para minimizar possíveis erros na programação. 

3.6. ESPECIFICAR IHM 

Com o programa pronto logo será especificado um IHM que atenda o projeto, 

o mesmo não precisará ter muitas funções, pois o projeto usará poucos campos de 

programação.  Além disso, será levado em conta alguns aspectos do IHM como : 

a) comunicação entre CLP e IHM ; 

b) tela; 

c) alimentação; 

d) acessibilidade das informação contidas no IHM. 
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4. ESTUDO DE CASO  

Neste capítulo serão colocados os dados da análise do sistema e as 

especificações dos sensores, atuadores e controladores que serão utilizados no 

projeto de automação, explicando como foi o critério de escolha dos mesmos. Para 

auxiliar esse processo foram usados quadros, tabelas e formulários. 

4.1. SISTEMA  ATUAL DA CONTAGEM, EMPILHAMENTO E    RETIRADA DAS 

CAIXAS NA SAÍDA DA MÁQUINA 

A máquina corte vinco rotativo realiza cortes e vincos nas chapas de papelão 

transformando as mesmas em caixas, as dimensões das embalagens a serem 

produzidas variam entre oitocentos a novecentos mm de largura, novecento a mil 

mm de comprimento e o peso das mesmas está compreendido entre trezentos a 

seiscentos gramas dependendo dos papeis e do tipo de estrutura utilizado na 

fabricação da chapa de papelão.  

A máquia corte vinco rotativo esta dividida em cinco unidades:  

a) introdução: responsável pela unitização das chapas de papelão na 

máquina; 

b) corte e vianco: onde a chapa é cortada pela forma; 

c) separação e exaustão de refiles: responsável pela limpeza dos refiles que 

ficam nas caixas; 

d) empilhamento e separação em pacotes:  responsável pela organização e 

retirada das caixas das máquina; 

e) amarração e paletização: responsável pela amarração dos fardos e 

empilhamentos em páletes. 

Sua produção máxima é de sete mil caixas por hora e para atingir essa 

produção são necessários oito funcionários, os quais estão divididos em duas 

etapas de produção. A primeira etapa compreende as atividades de configuração, 

abastecimento de chapas na máquina e a produção das caixas. Esse processo 

utiliza três funcionários cujas funções são as seguintes: 
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a) configurar quantas caixas serão produzidas; 

b) disponibilizar os estrados com chapas de papelão ondulado para a 

referida ordem de fabricação em frente a unidade de introdução da 

máquina; 

c) abastecer a unidade de introdução.  

A segunda etapa da produção é composta por cinco funcionários e é 

realizada da forma abaixo descrita: 

a) primeiro funcionário: permanece no final da esteira pegando as caixas e 

empilhando-as manualmente. Quando atinge a quantidade de caixas em 

um fardo ele larga as embalagens em cima de uma mesa e segura com as 

mãos o próximo fardo (Para fazer um fardo são utilizados geralmente cinte 

e vinco caixas de papelão). Entre os fardos de caixas há um intervalo de 

uma caixa, o qual é realizado automaticamente pela unidade de 

introdução. Isso acontece para que as embalagens que foram empilhadas 

possam ser retiradas. O funcionamento pode ser vista na figura vinte e 

um; 

b) segundo e terceiro funcionários: esperam que o funcionário que empilha 

as caixas libere os fardos. No momento em que a introdução é 

temporariamente bloqueada, os dois funcionários colocam os fardos na 

esteira de alimentação da amarradeira, a mesma pode ser vista na figura 

vinte e dois; 

c)  quarto funcionário: espera os fardos chegarem até ele pela esteira e 

alimenta a amarradeira; 

d)  quinto funcionário: coloca os fardos, agora amarrrados, em paletes, os 

quais serão encaminhados para o Setor de Expedição. 
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IJKLMN 21 - Fabricação da embalagem 

Fonte: (ADAMI f ghjg» 

 

IJKLMN 22 - Esteira e embaladeira de fardos 

Fonte: (ADAMI f 2012) 
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4.2 . DESCRIÇÃO DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO  

O projeto de automação teve como objetivo realizar a automação das 

modificações feitas na unidade de empilhamento e separação em pacotes, a qual 

faz parte da segunda etapa produtiva. A figura vinte e três ilustra a vista lateral dessa 

unidade após as alterações mecânicas propostas. 

Figura 23 - Vista lateral do projeto 

 

A unidade de empilhamento e separação em pacotes pode operar em modo 

automático e modo manual. Se em modo manual, o acionamento de fechamento e 

abertura das garras, o acionamento de subida e descida do elevador e a esteira de 

extração de pacotes poderão ser acionados individualmente. A figura vinte e quatro 

ilustra o painel de controle no sistema de empilhamento e separação em pacotes. 

Figura 24 - Painel de comando 
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IJKLMN 25 - Botões do Painel de comando 

 

No modo automático, o sistema funcionará conforme descrito abaixo: 

a) Inicialmente, os atuadores estarão nas seguintes situações: garfos 

acionados, elevador elevado e esteira em repouso. A figura vinte e seis 

ilustra os garfos acionados e o elevador elevado; 

b) Com a máquina em movimento, o operador ligará a introdução de chapas 

de papelão; 

c) As caixas, agora com cortes, vincos e furos, atuarão os sensores S1C, 

S2C e S3C, efetuando as contagens unitárias, figura trinta e três ilustra os 

sensores de contragem no final da maquina; 

d) As caixas serão depositadas sobre o elevador. Figura vinte e sete ilustra o 

elevador e a esteira da maqina da maquina e a figura vinte e oito ilustras 

as caixas em cima do elevador; 

na e

agagora 

efet

agora 
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IJKLMN 26 - Garfo acionado “cilindros acionados” e elevador alto 

 

IJKLMN 27 - Elevador e esteira 

 

IJKLMN 28 - Elevador recebendo as caixas 

 

e) Quando o elevador estiver com um montante de caixas que será dado 

pelo operador no IHM, o mesmo será deslocado para baixo em uma 
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posição suficiente para obter um espaço físico de um pacote completo de 

caixas entre o elevador e as garras fechadas; 

f) Ao atingir a quantidade de caixas em cada pacote, valor esse que será 

programado em um IHM, após um intervalo de tempo calibrado no campo, 

as garras serão fechadas. O bloqueio temporário na introdução entre os 

pacotes de caixas deixará de existir; 

IJKLMN 29 - Garras acionadas e elevador no segundo nível  

 

IJKLMN 30 - Elevador descendo as caixas na esteira 

 

g) A partir desse momento, duas coisas ocorrerão simultaneamente: 

primeiro, o elevador será deslocado até seu limite inferior, depositando o 

pacote de caixas sobre a esteira, a qual, será responsável pela retirada do 

mesmo e encaminhamento para a esteira da embaladora; segundo, as 

caixas produzidas serão depositadas sobre as garras. Figura trinta ilustra 

as caixas descendos e as garras acionadas ; 
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h) Uma vez retirado o pacote de caixas, o elevador será posicionado 

novamente em seu limite superior, liberando as garras para serem 

novamente abertas, que na figura trinta e dois ilustra o processor de 

retirada de caixas da esteira e o elevador alto. Caso o sensor “Sensor 

Esteira Livre que esta representado na figura trinta e um” que será 

colocado na diagonal da esteira esteja acionado ou ocorra algum 

problema de processo ou técnico que faça com que o elevador não retorne 

a sua posição inicial e sobre as garras já tiverem sido depositadas 

dezesseis caixas, a introdução de chapas de papelão deverá ser 

desligada, uma vez que não haverá espaço físico para continuar a 

produção; 

IJKLMN 31 - Sensor de detecção de caixas na esteira 

 

IJKLMN 32 - Elevador subindo pegar as caixas 
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i) Caso ocorra o acúmulo de chapas sobre os sensores de contagem em um 

intervalo de tempo superior a 4 segundos, estando a introdução ligada, o 

sistema entenderá o fato como uma obstrução na esteira de contagem e, 

desligará a introdução e sinalizará a mesma através de um sinal visual  

oscilante; 

j) Resolvido o problema, o operador deverá reconhecer a obstrução através 

de um botão pulsador para que o sistema seja liberado para a operação 

automática. 

Os sensores de contagem serão montados com um espaçamento de 40 mm 

entre cada sensor e com um ângulo de quarenta e cinco graus. Isso será realizado 

para que o sensor consiga contar as caixas que tiverem furos ao longo de sua 

extremidades. A figura trinta e três mostra os sensores de contagem na entrada da 

unidade de empilhamento e separação em pacotes. 

IJKLMN 33 - Sensores da contagem no final da máquina 

 

Para que ocorra a contagem de uma unidade de caixa fabricada, todos os 

sensores deverão ser atuados e na transição para todos desatuados uma unidade 

será incrementada ao contador. Na tabela um contém todas as combinações dos 

sensores que podem ocorrer ao passar a caixa sob eles, porém a combinação 

número um será encarregada de engatilhar o sistema para uma nova contagem e a 

combinação número oito, confirmará uma nova contagem realizada. 
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Tabela 1 - Tabela genérica das combinações dos sensores - continua 

	�	¼�½�	 D� ��
¼�¾�½ D�	 	�
	���	 

¼{¿ny{ �nÀÁmx~{ 

�u�¿xÀ{|ru 	nÀqum Â 	nÀqum Ã 	nÀqum Ä 

Â < < < 

Ã < < H 

Ä < H < 

Å < H H 

Æ H < < 

Ç H < H 

È H H < 

É H H H 

4.3 . SOLENÓIDES DAS ELETROVÁLVULAS 

As solenóides das eletroválvulas terão tensão de trabalho de 220 Vca. Assim 

sendo, pode ser especificada a solenóide da Parkerr referencia PVN57 3 &"#s�$

220 V/50Hz - 240 V/60Hz, potência de  2,5 VA e  com caixa de ligação Parker

referencia 1825-0132 3  tensão 220 V/50Hz - 240 V/60Hz, a qual dispõe de um LED 

para indicação de tensão. 

4.4 . SENSORES DO PROJETO  

O ambiente no qual os sensores trabalharão não haverá pó, pois a empresa 

trabalha com embalagens para indústrias alimentícias e as mesmas obrigaram  a 

instalação de sistemas que inibem a entradas de pó na fabrica de embalagens. A 

umidade do ambiente dentro da fabrica é de 60%. A temperatura do ambiente varia 

entre 0 C° e 38 C°.No quadro quatro foram colocados os dados dos sensores: o 

código, a descrição, o material a detectar, a distância sensora, o tipo e o fabricante. 
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SENSORES 

ÊËÌ  ÍÎÏÐÑÒÓÔÕ  
ÖËÊÎÑÒË× Ë
ÍÎÊÎÐÊËÑ  

ÍÒÏÊØÙÐÒË
ÏÎÙÏÕÑË  

ÊÒÚÕ
ÏÎÙÏÕÑ  

IËÛÑÒÐËÙÊÎ  

ÏÜÐ  

XY a®\aYZ

sensor  da 

[Z_clÝ\®

Xl�\d  150 mm

^\_]ZY

ópt ico 

kaÞb]Z

ßàááâ��

ßã^ jäå-X^-

jXß-B1-C

ÏæÐ  

^\Ýb_kZ

Sensor  da 

[Z_clÝ\®

Xl�\d  150 mm

^\_]ZY

ópt ico 

kaÞb]Z

ßàááâ��

ßã^ jäå-X^-

jXß-B1-C

ÏçÐ  

è\Y[\aYZ

Sensor  da 

[Z_clÝ\®

Xl�\d  150 mm

^\_]ZY

ópt ico 

kaÞb]Z

ßàááâ��

ßã^ jäå-X^-

jXß-B1-C

ÏÎË  
^\_]ZY

Elevador Alto  
å\cld  2 mm 

^\_]ZY k\

Campo 

Magnét ico 

ßàááâ��

BMF 21KéX^-

` -2-S 49

ÏÎÛ  
^\_]ZY

Elevador 

ßlaêZ  

Metal  2 mm 
^\_]ZY k\

Campo 

Magnét ico 

ßàááâ��

BMF 21KéPSéC-

2-S 49 

ÏÎÖ  

^\_]ZY

Segundo 

ëìí\d

îd\ílkZY  

å\cld  2 mm 

^\_]ZY k\

Campo 

Magnét ico 

ßàááâ��

BMF gjï-X^-

` -2-S 49

ÏÎ×  
^\_]ZY

Esteira L ivre  
Xl�\d  �hhh ®®  

^\_]ZY

ópt ico 

ref lex ivo 

ßàááâ�

ßã^ ð�ï-POé

j²î-S49R-` 

ÏÌI  

^\_]ZY

ÝlYYl]

k\]l[ aZ_lkl]  

å\cld  2 mm 

^\_]ZY k\

Campo 

Magnét ico 

ßàááâ��

BMF 21KéX^-

C-2-S 49 

ÏÌË  

^\_]ZY

ÝlYYl]

l[ aZ_lkl]  

å\cld  2mm 

^\_]ZY k\

Campo 

Magnét ico 

ßàááâ��

BMF 21KéX^-

` -2-S 49

�uadro 3 - Descrição dos sensores  
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4.5 . CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL  

Antes de escolher o CLP que será usado no projeto de automação, primeiro 

deve-se fazer o levantamento de entradas e saídas que serão usados no 

controlador. Logo que for levantadas as entradas e saídas que serão usadas, pode-

se então especificar o controlador. No quadro cinco foram colocados as descrições 

de entradas e saídas que são usado no CLP, assim pode-se  obter a quantidade de 

entradas e saídas deve ter o CLP. 

�Àwm{ñ{q ñx�xw{xq 

ò ¼�¾  Dnq~mx|óes das Entradas 

Â V1C t%i-"i%$ s"#s$% .) +$#&)0"-

Ã V2C V"04#.$ V"#s$% .) +$#&)0"-

Ä V3C 8"%+"i%$ V"#s$% .) +$#&)0"-

Å V¸5  V"#s$% ¸s&"i%) 5i:%"  

Æ V¸W  V"#s$% ¸2":).$% W2&$

Ç 

 

V¸B V"#s$% ¸2":).$% })i;$

È V¸µ  V"#s$% V"04#.$ ô·:"2 ¸2":).$%

É }Vµ  }$&�$ -)#4)2

õ }VW  }$&�$ )4&$-¥&i+$

Âö }W÷  }$&�$ )+i$#) ÷)%%)s  

ÂÂ 

 

}ø÷  }$&�$ ."s)+i$#) ÷)%%)s

ÂÃ }5³  }$&�$ 2i0) i#&%$.4��$

ÂÄ 

 

}ø³  }$&�$ ."s2i0) i#&%$.4��$

ÂÅ }V¸  }$&�$ s$1" "2":).$%

ÂÆ }ø¸V  }$&�$ ."s+" "2":).$%

�LN�M� 4 - Descrição das entradas do CLP - continua 
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ÂÇ }5¸  }$&�$ 2i0) "s&"i%)

ÂÈ }ø¸  }$&�$ ."s2i0) "s&"i%)

ÂÉ }ª¸  }$&�$ %"+$#'"+" $1s&%4��$

Âõ V÷F  V"#s$% 0)%%)s ."s)+i$#).)s  

Ãö V÷W  V"#s$% 0)%%)s )+i$#).)s

Quadro 4 - Descrição das entradas do CLP – conclusão 

 

Saídas digitais 

ò ¼�¾ Dnq~mx|ónq ñ{q 	{ùñ{q  

Â VV¸

OSE 

V$2"#$i." V$1" "2":).$%

Ã Vø¸

ODE 

V$2"#$i." ø"s+" "2":).$%

Ä VW÷  V$2"#$i." W+i$#) ÷)%%)s

Å V52  5i0) ³#&%$.4��$

Æ µ¸  µ$&$% "s&"i%)

Ç Vú�  W2)%-" "s&"i%) +'"i)  

Quadro 5 - Descrição das saídas do CLP.   

 

Quantificação de entradas e saídas digitais: 

a) Entradas digitais: vinte pontos; 

b) Saídas digitais: seis pontos. 

Optou-se pela especificação do CLP MicroLogix 1200 da Allen-Bradley 3

código 1762-L40BWAR 7 ô) /i04%) &%i#&) " �4)&%$ *$." s"% $ 65t "s*"+i/i+).$ , o 

qual possui vinte e quatrp entradas digitais 24 CC e dezesseis saídas digitais a relé, 

alimentação 220 VCA. Dessa forma, teremos quatro entradas digitais e dez saídas 

digitais para futuras implementações no projeto.  
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IJKLMN 34 - MicroLogix 1200 da Allen-Bradley û üý�JK� 1762-L40BWAR® 

�Z_c\� (ALLEN-BRADLEY f 2008, p.5) 

4.6. PROGRAMA DO CLP  

Para programar o CLP será usado o programa RSLOGIX 500 da Allen-

Bradley 3 $ -"s-$ 4s) ) 2?0i+) " *%$0%)-)��$ LADDER. Para facilitar a confecção 

do programa foi elaborado a lista de entradas e saídas com os respectivos 

endereços formatados no padrão utilizado no software. A letra  que representa as 

entradas no programa é a I e as saídas é a O. O esquema de ligação de entrada e 

saída do CLP esta contido no apêndice D, o mesmo foi desenhado no CADdy ++ 7 

�Àwm{ñ{q ñx�xw{xq 

ò ¼�¾  Dnq~mx|óes das Entradas �Àñnmn|u

Â V<6  t%i-"i%$ s"#s$% .) +$#&)0"- ³¬H7H«H  

Ã V=6  V"04#.$ V"#s$% .) +$#&)0"- ³¬H7H«<  

Ä V@6  8"%+"i%$ V"#s$% .) +$#&)0"-  ³ ¬H7H«=  

Å V¸5  V"#s$% ¸s&"i%) 5i:%"  ³ ¬H7H«@  

Æ 
V¸W  V"#s$% ¸2":).$% W2&$ ³¬H7H«>  

Ç 

 

V¸}  V"#s$% ¸2":).$% })i;$ ³¬H7H«A  

�LN�M� 6 - Descrição das entradas e BIT’s do CLP - continua  
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È V¸µ  V"#s$% V"04#.$ ô·:"2 ¸2":).$% ³¬H7H«B  

É }Vµ  }$&�$ -)#4)2 ³¬H7H«C  

õ }VW  }$&�$ )4&$-¥&i+$ ³¬H7H«E  

Âö }W÷  }$&�$ )+i$#) ÷)%%)s ³¬H7H«G  

ÂÂ 

 

}ø÷  }$&�$ ."s)+i$#) ÷)%%)s ³¬H7H«<H  

ÂÃ }5³  }$&�$ 2i0) i#&%$.4��$ ³¬H7H«<<  

ÂÄ 

 

}ø³  }$&�$ ."s2i0) i#&%$.4��$ ³¬H7H«<=  

ÂÅ }V¸  }$&�$ s$1" "2":).$% ³¬H7H«<@  

ÂÆ }ø¸  }$&�$ ."s+" "2":).$% ³¬H7H«<>  

ÂÇ }5¸  }$&�$ 2i0) "s&"i%) ³¬H7H«<A  

ÂÈ }ø¸V  }$&�$ ."s2i0) "s&"i%) ³¬H7<«H  

ÂÉ }ª¸  }$&�$ %"+$#'"+" $1s&%4��$ ³¬H7<«<  

Âõ V÷F  V"#s$% 0)%%)s ."s)+i$#).)s ³¬H7<«=  

Ãö V÷W  V"#s$% 0)%%)s )+i$#).)s ³¬H7<«@  

�uadro 6 - Descrição das entradas e BIT’s do CLP - conclusão 

 

	{ùñ{q digitais 

ò ¼�¾ Dnq~mx|ónq ñ{q 	{ùñ{q  �Àñnmn|u  

Â VV¸

OSE 

V$2"#$i." V$1" "2":).$% �¬H7H«H  

Ã Vø¸

ODE 

V$2"#$i." ø"s+" "2":).$% �¬H7H«<  

Ä VW÷  V$2"#$i." ø"s)+i$#) ÷)%%)s �¬H7H«=  

Å V52  5i0) ³#&%$.4��$ �¬H7H«@  

Æ µ¸  µ$&$% "s&"i%) �¬H7H«>  

Ç Vú�  W2)%-" "s&"i%) +'"i) �¬H7H«A  

�LN�M� þ - Descrição das saídas e BIT’s do CLP 
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Antes de desenvolver o programa do CLP, primeiramente foi preciso definir a 

sequência lógica do mesmo. Assim sendo, foi realizado um fluxograma, o qual esta 

contido no apêndice E. O programa do CLP foi desenvolvido no software RSLOGIX 

500 e o mesmo encontra-se no apêndice F. 

4.7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DO CLP 

Com o CLP, sensores e bobinas das solenóides especificadas pode-se 

dimensionar as proteções dos mesmos. Como a entrada do CLP é em 24 Vcc  foi 

necessário especificar uma fonte externa. Os sensores do projeto tem um corrente 

de 200 mA ou 0,2 A, para especificar o fusível foi usado um coeficiente de 

multiplicação de 15 %. Calculo para dimensionar o fusível: 

a) f: fusível; 

b) in: corrente; 

c) fm: fator de multiplicação. 

                   (3) 

                          (4) 

            (5) 

            (6) 

Como não existe comercialmente fusível de 0,23 A, foi especificado um de 

0,25 A. As botoeiras de entrada do CLP usarão fusíveis iguais das entradas dos 

sensores. As bobinas de solenóide tem um potência de 2,5 VA, e um tensão de 220 

Vca. Calculo para especificar as bobinas das solenóides: 

a) n: potência (VA); 

b) i: corrente; 

c) u: tensão. 

d) fm: fator de multiplicação; 

e) f: fusível 

            (7)  

                    (8) 

            (9) 
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           (10) 

          (11) 

                 (12) 

Como não existe comercialmente fusível de 0,0127 A, foi especificado um de 

0,1 A. Segundo o projeto elétrico a  bobina do contator tem um potência de 41 VA e 

uma tensão de alimentação de 220 Vca, cálculo para especificar os fusíveis das 

bobinas dos contatores: 

a) n: potência (VA); 

b) i: corrente; 

c) U: tensão. 

d) fm: fator de multiplicação; 

e) f: fusível 

                (13) 

           (14) 

         (15)   

           (16) 

          (17) 

                         (18) 

Como não existe comercialmente fusível de 0,214 A, foi especificado um de 

0,25 A. O alarme usara uma lâmpada de LED de 200 mA logo usando o mesmo 

critério da escolha do fusível das entradas dos sensores que também são de 200 

mA, o fusível que será usado na entrada da lâmpada é de 0,25 A. Com as proteções 

da entrado do CLP especificada, pode-se dimensionar a fonte de alimentação da 

entrada do mesmo.Calculo para especificar a fonte de alimentação e fusível de 

proteção de entrada:  

a) pe : potência entrada; 

b) ps : potência saída; 

c) ve : tensão entrada; 

d) vs : tensão saída; 

e) ie : corrente de entrada; 

is : corrente de saída “Corrente dos equipamento ”.  

                          (19) 

          (20) 
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                 (21) 

 “Corrente na saída da fonte”     (22) 

          (23) 

                (24) 

 “potência da fonte”              (25) 

                               (26) 

                        (27) 

                  (28) 

 “Disjuntor entrada fonte”              (29) 

Como comercialmente não existe disjuntor de 4,6 A, assim foi dimensionado 

um de 6A para saída da fonte,  também comercialmente não existe disjuntor de 0,54 

A logo foi dimensionado um disjuntor de 1 A para entrada da fonte. A fonte 

especifica é uma BALLUF }W¸HHH= série  BAE-PS-XA-1W-24-050-003

corrente da saída 5 A e potência da saída de 120 W. O fabricante do CLP 

recomenda um disjuntores de 2 A antes da entrada da alimentação do mesmo. 

Calculo para especificar o disjuntor da alimentação dos relés da saída do CLP: 

a) ds: disjuntor da alimentação das saída; 

b) ic: corrente das solenoides; 

c) ib: corrente das bobinas do contator; 

d) is:  corrente sinalizador. 

            (30) 

                             (31) 

                     (32) 

Como comercialmente não existe disjuntor de 0.73 A, assim foi dimensionado 

um de 1 A antes da alimentação da saída do CLP. 

4.8. IHM 

Para visualizar os dados do processa, será usado IHM Painelview c300 da 

Allen-Bradley 3 s4) &"2) " -$#$+%$-¥&i+) $4 s"9) *%"&) " 1%)#+)3 "ss" ³´µ *$." s"%

configurado para acessar os dados pelo seus botões ou por toque na tela, o mesmo 

pode ser visto na figura trinta e cinco. O programa usado para programar o IHM é o 



C>  
 

ø"si0#V&)&i$#=7H .) W22"#-Bradley 3 ) /i04%) -$s&%) ) i#&"%/)+" .$ *%$0%)-) +$-

os dados de entrada e saída, o quadro abaixo mostras as entradas, os bits e os tags 

usados no programa. Para comunicação entre IHM e CLP será usado o cabo RS-

232 

D�	������ D� P��¾��½� D� �ÿ½ 

¼�¾ D�	������ �Àñnmn|u 

6t 6)i;)s « *)+$&" ôC¬H 

6t³ 6)i;)s« ¸2":).$% i#&"%-".i)%i)  ôC¬< 

66 6)i;)s« +$#&)0"- ôC¬= 

6tW 6)i;)s *)+$&" )&4)2 ôC¬@ 

6tª 6)i;)s t%$.4�i.)s 5G¬H 

ª6 ª"s"&)% +)i;)s *%$.4�i.)s }@¬H«<> 

�LN�M� Q - Descrição do programa do IHM 

 

IJKLMN 35 - Tela do IHM, feita no programa DesignStation2.0

 

A função para os dados de escrita e leitura da interface homem máquina 

estão abaixo descritas: 

a) caixas/ pacote: onde será escrito quantas caixas serão produzidas para 

fazer um pacote, sendo o limite de entrada o número trinta. Para acessar 

essa função usa-se o botão F1 ; 
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b)  caixas/ elevador posição intermediaria: será colocado quantas caixas o 

processo produzirá para que o elevador desça até o segundo estagio, 

sendo o limite de entrada o número 16. Para acessar essa função usa-se 

o botão F2 ; 

c) caixas/ contagem: campo utilizado para determinar quantas caixas o 

processo esta produzindo simultaneamente por chapa de papelão, sendo 

esse valor um número compreendido entre um e quatro. Para acessar 

essa função usa-se o botão F3; 

d) caixas pacote atual: leitura da contagem atual de quantas caixas o 

processo já produziu para fazer um pacote; 

e) caixas produzidas: leitura do número total de caixas que o processo já 

produziu na ordem de fabricação; 

f) resetar caixas produzidas: zerar o valor contido no registrador da caixas 

produzidas. Para acessar essa função usa-se o botão F4. 

4.9. SIMULAÇÃO DO PROGRAMA DO CLP   

Para minimizar os erros que o programa poderia ter, foi necessário realizar 

várias simulações, para as quais, primeiramente foi usado o RSLogix Emulate 500 3

o qual é o simulador do RSLOGIX 500 da Allen-Bradley 7 W*?s "ss) "&)*) foi 

utilizada uma bancada de testes onde foi simulada as entradas com botões e as 

saídas representadas por lâmpadas. Na bancada de testes a simulação tornou-se 

mais dinâmica, pois pôde ser visto fisicamente as entradas e saídas sendo atuadas. 

A banca que foi usada pode ser vista na figura e seis. 

A bancada de testes utilizada para a simulação é composta pelos seguintes 

componentes: 

a) quatro botões comutadores de duas posições fixas; 

b) sete lâmpadas de sinalização; 

c) duas chaves thumbwheel (código binário BCD8421); 

d) duas entradas analógicas;  

e) um potenciômetro de 10 KΩ; 

f) um transdutor/display entrada 4-20 mA/0 a 100 %; 
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g) um CLP micro Logix 1200 3 <CB=-L24BXB 7 

Figura 36 - Bancada de testes 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

              O sensor de contagem de caixas foi especificado como um óptico difuso, 

que tem uma área sensora de 150 mm, isso porque o mesmo ficará em um suporte 

em cima da esteira de saída.  Para que houvesse a  contagem, primeiramente foi 

pensado em colocar só um sensor na saída da máquina, logo surgiu um problema, 

as caixas que são produzidas nas máquinas que contém furos em torno de suas 

extremidades, porém, esses furos são simétricos e paralelos, assim surgiu a ideia de 

projetar mais de um sensor para contagem, onde os mesmos seriam colocados em 

um ângulo de 45°. A lógica do programa dos sensores foi a mais difícil encontrada 

no projeto, pois a contagem só acontecerá quando todos  os sensores de contagem 

forem acionados, logo acontece uma condição, que quando todos os sensores da 

contagem não estiverem sendo atuados acontece a contagem.  

No elevador pneumático foi especificado sensores de campo magnético. A 

vantagem desse sensor é que não precisava de suporte, pois o mesmo é fixado 

direto no corpo do cilindro pneumático. A lógica de funcionamento do elevador 

pneumático precisará de três sensores, um para cada altura. Um sensor irá 

monitorar a altura alta, o segundo a altura média e o terceiro a altura baixa. Quando 

o sensor da altura alta for acionado fará com que as garras sejam recuadas, as 

mesmas estarão segurando as caixas que já foram produzidas, logo em seguida, as 

mesmas caíram no elevador. Quando a  máquina produzir um montante de caixas, 

valor esse que o operador irá programar no IHM, o elevador desce até o sensor da 

altura média. Quando o número de caixas for atingido a elevador descerá, logo que 

o sensor de altura baixa for acionado a esteira de retirada de caixas será ligada. 

Para monitorar as posições das garras foram especificados sensores de 

campo magnético. Serão necessários dois sensores, um com garras acionadas e 

outro com garras desacionas. 

Com as caixas em cima da esteira surgiu a necessidade de projetar um 

sistema que monitorasse as mesmas. Logo, foi especificado um Sensor óptico 

reflexivo com área sensora de 5000mm, que foi fixado em uma extremidade da 

esteira, na outra extremidade foi fixado um espelho prismático que refletira o sinal no 

sensor (sensor e o espelho prismático serão fixados em diagonal na esteira). Esse 

monitoramento foi muito importante, pois o elevador pneumático só irá descer até na 
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esteira se a mesma estiver livre, se caso a mesma estiver com caixas o elevador 

não irá descer,  se já estivesse sido produzidas 16 caixas a introdução seria 

bloqueada, logo se o elevador estivesse em nível baixo ,ele só iria subir se não tiver 

caixas na esteira, logo se o sistema tiver com 16 caixas na garra e o elevador não 

subir a introdução será bloqueada. 

Para especificar o CLP primeiramente foi feito um quadro com todas as 

entradas e saídas que o mesmo irá precisar, com isso foi especificado um 

controlador compatível com os números de entradas e saídas. A tensão de 

alimentação foi especificada usando a tensão da rede local, ou seja, 220 Vca.  Para 

proteção de alimentação do CLP foi usado as recomendações do fabricante. Por os 

sensores serem alimentados em 24 Vca foi preciso especificar um fonte, onde 

primeiro calculada a corrente total dos sensores e multiplicada pela tensão. Logo 

após identificados os valores, foi especificada uma fonte que atende-se o projeto.  

Com o programa do CLP feito, simulado e testado, foi especificado um IHM 

que tivesse poucos recursos, com tela monocromática, para facilitar o  acesso 

penso-se em usar botões e toque na tela. No programa do IHM foi colocados os 

dados que são modificados com frequência, como o número de caixas por pacote, 

número de caixas produzidas para o elevador descer até o nível médio, o programa 

também conta com o número de caixas produzidas e o total de caixas no pacote em 

fabricação. Pelo IHM também pode-se fazer um reset no número de caixas 

produzidas. A conexão entre CLP e IHM será feita via cabo RS-232. O programa do 

CLP também pode ser controlados por botoeiras, os mesmos estão fixados no painel 

de controle, esses botões podem controlar a introdução do sistema, o elevador, as 

garras e a esteira. 

Para fazer o projeto de automação foi preciso usar vários tipos de sensores e 

um CLP, onde no mesmo foi programado para controlar os atuadores que serão 

ligados na sua saída. O quadro dez mostra os matérias que são usados no projeto 

de automação. No mesmo foi colocado as descrições, marcas, modelos e 

quantidades dos matériais que foram especificados para o projeto. 
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LISTA DE MATERIAIS USADOS NO PROJETO DE AUTOMAÇÃO  

DESCRIÇÃO M����  MODELO ���������	  

V"#s$% ?*&i+$

.i/4s$  
BALLUFF®  

}�V <Eµ-PS-<t} -

}<-C 
3 

V"#s$% ."

+)-*$

magnético

}W55¨FF®  
}µF =<¹-PS-C-=-S 

>G 
5 

V"#s$% ?*&i+$

%"/ 2";i:$  
BALLUFF®  

}�V @A¹-PO-<ª¸-

V>Gª-C 
1 

CLP 
ALLEN-

BRADLEY®  
<CB=-L40BWAR7  <  

IHM 
ALLEN-

BRADLEY®  
t)i#"2:i"P®  +@HH®  <  

Fonte BALLUF® }W¸HHH=® 1 

}$&�$ .4)s

*$si��$  NA
W¸÷® CK2F90®  3 

}$&�$ &%Bs

*$si��$  NA
W¸÷® CK3R45®  2 

}$&�$ *42s).$%  W¸÷® CSW-BF2® 1 

Vi#)2i�).$%  W¸÷® CSW-SD1® 1 

Solenoide tWª¹¸ª® túôAC®  3 

Caixa de 

2 i0)��$ .)

s$2"#$i."

tWª¹¸ª® <E=A-0132® 3 

Quadro 9 - Lista de materiais –continua 
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Quadro 9 - Lista de materiais - conclusão  

 

Com o projeto de automação concluído, foi realizados alguns cálculos 

comparando o sistema atual com o sistema futuro. Dados do sistema atual: 

a) vaza de fabricação a cada pacote de caixas produzida; 

b) produção atual da máquina: sete mil caixas por hora; 

c) em um pacote são colocados em média vinte e cinco caixas; 

d) intervalo de dez minutos em um turno de oito horas de fabricação, para 

descanso; 

e) sistema atual possui 8 funcionários; 

f) quarenta e cinco minutos para almoço. 

Sistema futuro com o projeto de automação:  

a) sem vaza de fabricação a cada pacote de caixas feitas: 

b) sem Intervalo de descanso; 

c) intervalo para almoço de quarente e cinco minutos; 

d) redução de três funcionários por turno de fabricação.  

Analisando o sistema atual e comparando com o projeto de automação, pode-

se ter alguns resultados expressivos como: 
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a) aumento da produção da máquina: no sistema atual a cada pacote feito 

acontece uma vaza de fabricação, ou seja, a introdução da máquina é 

bloqueada em um ciclo de  fabricação por pacote para que o funcionário 

consiga retirar as caixas na saída da máquina. No projeto de automação, 

devido ao novo sistema eletromecânico automatizado, essa vaza não irá 

acontecer; 

Dados do calculo de pacotes por hora no sistem atual: 

- cxh : total de caixas por hora sistema atual; 

- pth : pacote por hora; 

- 60 : minutos em um hora. 

                                           (33) 

                                                                           (34) 

= 280 pacotes/ hora                                             (35) 

Para achar a quantidade de caixas que será produzida no sistema futuro com 

o projeto de automação, precisa-se usar o número de pacotes por horas, pois no 

sistema atual não terá mais a vaza de caixas entre pacotes, ou seja, a máquina terá 

um ciclo de fabricação a mais por pacote feito. A fórmula para achar o número  

estimado de caixas por hora no sistema futuro com o projeto de automação será:  

- cxh : total de caixas por hora; 

- pth: pacote por hora; 

- ncf:número de caixas por ciclo de fabricação; 

- cxhf: caixas por hora sistema atual. 

                                     (36) 

                                                      (37) 

                                                       (38) 

 7560 caixas/ horas (estimados)                              (39) 

Fórmula para comparação estimada da produção: 

-    cpr: comparação; 

-    cxhf: caixas por hora sistema atual; 

-    cxh : total de caixas por hora sistema atual. 

 =                                                                     (40) 

 =             (41) 
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  (est imados)               (42) 

A estimativa é que o sistema futuro terá 8% a mais de produção, comparado 

com o sistema atual. 

b) aumento da produtividade da máquina: no sistema atual o empilhamento e 

a retirada de caixas possui três funcionários, os quais, com o projeto de 

automação não serão necessários, ocasionando assim um aumento na 

produtividade; 

Total de caixas por turno: 

-    intd : intervalo descanso; 

-    inta : intervalo para almoço; 

-    totturnoa: total de caixas por turno “sistema atual”; 

-    totint: total de horas trabalhadas em um turno; 

-    totht: horas de um turno; 

-    cxh : total de caixas por hora sistema atual; 

          (43) 

         (44)  

                                             (45) 

                                        (46) 

                 (47) 

              (48) 

          (49) 

               (50) 

                       (51) 

                      (52) 

Cálculo de produtividade estimada do sistema atual: 

-    totturnoa: total de caixas por turno “sistema atual”; 

-    nfa: números de funcionários “sistema atual”; 

-    totproa: total de produzidade pro funcionário “sistema atual”. 

                (53) 

                 (54) 

                    (55) 
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Total estimado de caixas por turno no sistema futuro com o projeto de 

automação:  

- inta : intervalo para almoço; 

- totturnof : total de caixas por turn “sistema futuro”; 

- totint: total de horas trabalhadas em um turno; 

- totht: horas de um turno; 

- cxhf : total de caixas por hora sistema futuro; 

                           (56) 

        (57) 

               (58) 

                               (59) 

          (60) 

               (61) 

               (62) 

o “sistema futuro”   (63) 

Cálculo de produtividade no sistema futuro: 

-    totturnof: total de caixas por turno “sistema futuro”; 

-    nff: números de funcionários “sistema futuro”; 

- totprof: total de produzidade pro funcionário “sistema futuro”. 

                (64) 

              (65) 

                   (66) 

Fórmula para comparação de produtividade: 

-    cprp: comparação produtividade; 

-    totprof: total de produzidade pro funcionário “sistema futuro”; 

-    totproa: total de produzidade pro funcionário “sistema atual”. 

=                              (67) 

 =           (68) 

          (69) 

A estimativa é que o sistema futuro terá 77% a mais de produtividade 

comparado com o sistema atual. 
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c) redução de falhas na fabricação: no sistema atual acontecem muitas 

falhas na contagem, pois o sistema é manual e qualquer descuido do 

funcionário ocasiona um aumento ou redução da quantidade de caixas em 

um pacote. Estando o sistema automatizado, a redução de erros será 

significativa.  
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6. CONCLUSÃO 

Este trabalho foi desenvolvido para responder o problema na qual causava 

dúvidas de como projetar a automação para contagem automática de empilhamento 

e retirada de caixas da máquina Corte Vinco Rotativa da empresa ADAMI S/A. 

Depois de avaliar o sistema atual e junto com o projeto mecânico, percebeu-se que a 

melhor forma de automatizá-lo era projetando um elevador pneumático que desceria 

as caixas até uma esteira. Com o elevador no nível baixo foi projetado um sistema 

feito com hastes de cilindros pneumáticos, chamado de garras, que segurará as 

caixas que forem produzidas até que o elevador possa subir novamente. Esses 

equipamentos serão controlados por um CLP, onde o mesmo receberá as 

informações do processo via sensores, logo o controlador processará esses dados, 

e conforme a lógica usada no programa o mesmo habitará ou desabilitará as suas 

saídas. Os objetivos específicos foram bem explorados, os mesmos deram base 

para que o objetivo geral pudesse ser alcançado e assim solucionar o problema 

proposto inicialmente. 

No capítulo dois foi feito uma pesquiza sobre automação. Nesse capítulo foi 

mostrado o funcionamento de sensores, atuadores e CLP, bem como suas tensões, 

correntes e o tipo de cada um. No capítulo três foi demonstrado como foi feito a 

metodologia que seria aplicado na realização do trabalho de pesquisa. Nesse 

capítulo foram inseridos, quadros e formulários que, posteriormente foram 

preenchidos para auxiliar o projeto de automação. 

No capítulo quatro foi realizado o projeto de pesquisa, tema do referente 

trabalho. Primeiramente foi avaliado e coletado dados do sistema atual, assim pode-

se preencher os formulários e os quadros desenvolvidos na metodologia, logo para 

auxiliar na pesquisa, foram tiradas fotos e gravados vídeos do processo atual, assim 

pode-se ter uma ideia de como projetar a automação do referente trabalho. Depois 

das modificações do projeto mecânico, a automação pôde ser projetado, assim 

pode-se dimensionar os sensores que seriam usados no projeto, conforme a 

necessidade do mesmo, onde para detectar a contagem das caixas foram 

especificados sensores ópticos difuso que tivessem uma área sensora de 150 mm. 

No elevador pneumático foi especificado sensores que monitorassem o 

posicionamento do mesmo, logo especificado os sensores de campo magnético, 
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onde o mesmo é fixado no corpo do cilindro pneumático, com isso pode-se monitorar 

a altura do elevador. Com o elevador em nível baixo foi preciso especificar um 

sensor que detectasse objetos em cima da esteira, o mesmo será um sensor óptico 

reflexivo de área sensora de 5000 mm, com isso pode-se controlar os objetos de 

cima da esteira, por final especificou-se sensores que controlassem o 

posicionamento das garras que segurariam as caixas que saíriam da esteira, os 

mesmo serão sensores de campo magnéticos que serão fixado no corpo do cilindro 

pneumático. Com os sensores especificados pode-se dimensionar um CLP que 

atendesse o referente projeto, no mesmo foi feito um  programa em linguagem 

LADDER que controlará automaticamente o processo automatizado. Para acessar 

os dados do programa do CLP foi especificado um IHM que poderá modificar as 

configurações do programa do CLP, no IHM pode ser visto os dados em tempo real 

da quantidade de caixas produzidas e número de caixas em um pacote. 

No capítulo cinco foi feito a análise de resultados obtidos. Neste capítulo foi 

analisado como o sistema funcionará depois do projeto de automação, logo foi feito 

uma lista com todos os materiais que serão usados no projeto de automação, por fim 

pode-se descobrir por meios das análises de resultados, que os problemas 

ergométricos causados pelo processo manual no empilhamento e retirada de 

embalagem da máquina acabará, pois o processo será automático, sendo assim não 

precisando dos três funcionários que ficavam no final da maquina empilhando e 

retirando as caixas. Neste capítulo foram feitos cálculos sobre produção e 

produtividade, comparando o sistema atual com o sistema após o projeto de 

automação. Depois de analisar os cálculos pode-se ter uma estimativa que a 

produção da máquina aumentará, pois no processo atual a máquina dá uma vasa na 

fabricação a cada pacote de caixas feito, no projeto de automação não terá mais 

esse intervalo na fabricação, a produtividade também terá uma estimativa que ir 

aumentara, pois o processo terá três funcionários a menos.  

O projeto de automação  conseguiu dar uma resposta positiva para o 

problema do presente trabalho, e assim recomenda-se a implantação do projeto de 

automatização na contagem, empilhamento e retirada de caixas na saída da 

máquina Corte Vinco Rotativa da empresa ADAMI V«W7  Como sugestão de futuros 

trabalhos, poderia ser projeto um supervisão do funcionamento da máquina e 

automatizar o empacotamento e retidas dos fardos da embaladeira e assim deixando 

o processo totalmente automatizado. 
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�PÊNICE A- FORMULÁRIO DE COLETA DE INFORMAÇÕES DA MÁQUINA 

 
Fábio Gabriel Pinto de Oliveira. 

Trabalho para conclusão do curso de Engenharia de controle de 
Automação. 

 
FORMULÁRIO DE COLETA DE INFORMAÇÕES DA MÁQUINA 

 
Nome da máquina: Corte Vinco Rotativa. 

Quantos funcionários têm o processo de fabricação: 8.  

Descrição do funcionamento: 

A máquina corte vinco rotativo realiza cortes e vincos nas chapas de 

papelão transformando as mesmas em caixas, as dimensões das embalagens a 

serem produzidas variam entre oitocentos a novecentos mm de largura, 

novecento a mil mm de comprimento e o peso das mesmas está compreendido 

entre trezentos a seiscentos gramas dependendo dos papeis e do tipo de 

estrutura utilizado na fabricação da chapa de papelão.  

A máquia corte vinco rotativo esta dividida em cinco unidades: introdução, 

corte e vianco, separação e exaustão de refiles, empilhamento e separação em 

pacotes, amarração e paletização. 

 Sua produção máxima é de sete mil caixas por hora e para atingir essa 

produção são necessários oito funcionários, os quais estão divididos em duas 

etapas de produção. A primeira etapa compreende as atividades de configuração, 

abastecimento de chapas na máquina e a produção das caixas. Esse processo 

utiliza três funcionários cujas funções são as seguintes: configurar quantas caixas 

serão produzidas, disponibilizar os estrados com chapas de papelão ondulado 

para a referida ordem de fabricação em frente a unidade de introdução da 

máquina, abastecer a unidade de introdução. A segunda etapa da produção é 

composta por cinco funcionários: empilhando, retirando, empacotando e retirando 

da estiera as caixas. 
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��
¼�
v���� APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE COLETA DE 

INFORMAÇÕES DA MÁQUINA 

 
Tamanho das caixas: 800 a 900 mm de largura, 900 a 1000 mm de 

comprimento e o peso das mesmas está compreendido entre 300 a 600 
gramas. 

 
Produtividade da maquina por hora: 7000 caixas por hora. 
Quantidade de caixas em um fardo: média de 25. 
Como é o ambiente de trabalho: 60% de umidade e temperatura entre 0 

a 38 6 
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% & ' ( ) * + , . - FORMULÁRIO DE ESCOLHA DOS SENSORES 

F / 0 1 2 3 4 0 5 / 6 7 7 8 : / 3 ; = 6 OS SENSORES 

> ? @ D E G H D I J ? K ? N O R N ? S  Tipo de material a K O T O @ T D S  U G N T V R @ G D N O R N ? S D  Tipo sensor 

Pr imeiro sensor da contagem  Papel  150 mm Sensor  ópt ico d ifuso  

Segundo Sensor da contagem Papel  150 mm Sensor  ópt ico d ifuso  

Terceiro Sensor da contagem  Papel  150 mm Sensor  ópt ico d ifuso  

Sensor  Elevador  Al to  Metal  2 mm X O R N ? S K O Y D Z [ ? \ D ] R ^ T G @ ?  

X O R N ? S _ E O ` D K ? S a D G b ?  Metal  2 mm X O R N ? S K O Y D Z [ ? \ D ] R ^ T G @ ?  

X O R N ? S X O ] c R K ? e f ` O E _ E O ` D K ? S  Metal  2 mm X O R N ? S K O Y D Z [ ? \ D ] R ^ T G @ ?  

X O R N ? S _ N T O G S D > G ` S O  Papel  5000 mm Sensor  ópt ico ref lex ivo  

Sensor  garras desac ionadas  Metal  2 mm X O R N ? S K O Y D Z [ ? \ D ] R ^ T G @ ?  

X O R N ? S ] D S S D N D @ G ? R D K D N  Metal  2mm X O R N ? S K O Y D Z [ ? \ D ] R ^ T G @ ?  
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% PÊNDICE C - FORMULÁRIO AUXILIAR PARA ESPECIFICAÇÃO DO CLP 

h i j k l m n j * i % l o * m * % j & % j % , p & , + * h * + % q r i ) i + m & - RELAÇÃO DE ENTRADAS 

Tag ( s t u v w u x y z w v w  { | } s v u u x y z w v w  

S1C Primeiro sensor da contagem Digital 

S2C Segundo Sensor da contagem Digital 

S3C Terceiro Sensor da contagem Digital 

SEL Sensor Esteira Livre Digital 

SEA Sensor Elevador Alto Digital 

SEB Sensor Elevador Baixo Digital 

SEM Sensor Segundo Nível Elevador  Digital 

BSM Botão manual 

~ � � � � � �  
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+ i ( { * ( l % q r i APÊNDICE C - FORMULÁRIO AUXILIAR PARA ESPECIFICAÇÃO DO CLP 

h i j k l m n j * i % l o * m * % j & % j % , p & , + * h * + % q r i ) i + m & - RELAÇÃO DE ENTRADAS 

{ % �  ( s t u v w entrada { | } s v u u x y z w v w

� � �  Botão aciona Garras Digital 

BDG Botão desaciona Garras Digital 

BLI Botão liga introdução Digital 

BDI Botão desliga introdução Digital 

BSE Botão sobe elevador Digital 

BDES Botão desce elevador Digital 

BLE Botão liga esteira Digital 

BDE Botão desliga esteira  Digital 
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+ i ( { * ( l % q r i % PÊNDICE C - FORMULÁRIO AUXILIAR PARA ESPECIFICAÇÃO DO CLP 

h i j k l m n j * i % l o * m * % j & % j % , p & , + * h * + % q r i ) i + m & - RELAÇÃO DE ENTRADAS 

{ % �  ( s t u v w u x y z w v w  { | } s v u u x y z w v w  

� � �  Botão reconhece obstrução Digital 

SGF Sensor garras desacionadas Digital 

SGA Sensor garras acionadas Digital 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE C - FORMULÁRIO AUXILIAR PARA ESPECIFICAÇÃO DO CLP 

FORMULÁRIO AUXILIAR PARA ESPECIFICAÇÃO DO CLP - RELAÇÃO DE SAÍDAS 

Tag Nome da Saída Tipo de saída 

SSEOSE Solenoide Sobe elevador  Digital 

SDEODE Solenoide Desce elevador  Digital 

SAG Solenoide Aciona Garras Digital 

SLl Liga Introdução Digital 

ME Motor esteira Digital 

SVO Alarme esteira cheia Digital 
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% PÊNDICE D - DIAGRAMAS DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO CLP 

 

� � � � -L40BWAR 
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APÊNDICE E - FLUXOGRAMA FUNCONAMENTO DO PROGRAMA DE CLP 
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APÊNDICE F - PROGRAMA DO CLP 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE F - PROGRAMA DO CLP 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE F - PROGRAMA DO CLP 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE F - PROGRAMA DO CLP 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE F - PROGRAMA DO CLP 

 

 

 


