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RESUMO: O projeto desenvolvido é uma mesa seladora de embalagens plásticas de 
baixa densidade ( PEBD ) encolhível. Com a utilização dos conhecimentos adquiridos no 
curso de engenharia de controle e automação, foi possível desenvolver o circuito de 
comando elétrico e assim automatizarmos a seladora que dispõe de dispositivos elétricos, 
mecânicos, pneumáticos e controlador lógico programável, que executa toda operação da 
máquina em automático.    
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Com a necessidade cada vez maior de produzir mais e melhor, surgiu a Revolução 
Industrial, ocorrida a partir da segunda metade do século XVIII. Grande marco da 
substituição do trabalho braçal por máquinas que executavam a mesma tarefa com maior 
eficiência e qualidade, a Revolução acelerou o processo de transformação e 
desenvolvimento de novas  tecnologias, mas foi com a ajuda do inventor James Watt que 
a máquina a vapor se tornou mais eficiente, com a implantação do regulador de 
velocidade. Assim, estava criado o sistema que unia as tecnologias pneumáticas e 
hidráulicas. 
As primeiras máquinas movidas à eletricidade surgiram em meados do século XIX, graças 
a esforços de diversos pesquisadores – entre eles Michael Faraday e André-Marie 
Ampère, levando ao desenvolvimento de motores que, conectados a comandos elétricos, 
acionavam alavancas.  
O conceito de automação foi instituído nos Estados Unidos apenas em 1946, nas fábricas 
automotivas e, atualmente, o termo significa qualquer sistema que utilize computação e 
que substitua o trabalho humano com o intuito de aumentar a velocidade e a qualidade 
dos processos produtivos, a segurança dos funcionários, além de obter maior controle, 
planejamento e flexibilidade da produção, apenas a partir dos anos 1960,  e que surgiram 
os primeiros robôs mecânicos a incorporar sistemas de micro processamento e unir 
tecnologias mecânicas e elétricas. 
Com isto cria-se no mercado um campo enorme para a área de engenharia de controle e 
automação, e pensando nisto o grupo SPPED V6, utilizando os conhecimentos adquiridos 
criou o sistema de controle e automação da mesa seladora. 
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DESCRIÇÃO 
 
A automação da mesa seladora foi elaborada com o emprego de sensores ópticos, 
atuadores eletropnemáticos, motor de para brisa 24Vcc, fonte de tensão 24Vcc, 
resistência, botoeiras, contatores e um PLC micrologix 1100, equipamentos estes básico 
para efetuar a automação e integração entre os equipamentos, com a utilização da 
linguagem em ladder, segue abaixo uma pequena descrição de cada componente: 
 
Sensores ópticos de Reflexão :- consiste na transmissão e recepção de luz, quando o 
objeto entra na faixa de detecção do sensor, a luz é refletida para o receptor, que está 
encapsulado no mesmo corpo que o emissor, comutando o estado de saída do sensor 
Vantagens:  

• Pode ser usado com qualquer material 
• Vida longa 
• Faixa grande de medição 
• Resposta rápida 
• Pode retirar o ruído ambiente 
• Permite o uso de fibras ópticas 

 

 
Figura. 01 

 
 
Atuadores eletro pneumáticos de dupla ação:-  Elementos que convertem a pressão de 
ar ou de fluido hidráulico em força ou torque. 
Podem ser de ação: 

• Linear; 
• Rotativa; 
• Outros tipos. 
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Figura. 2 Atuadores de dupla ação 

 
 
Motor de para brisa 24Vcc  

 
Figura. 3 Dados técnicos Motor de para brisa 
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Fonte de tensão 24Vcc:- A fonte de tensão representa o dispositivo que é capaz de 
fornecer uma diferença de potencial, e permitir que com esta diferença de potencial ocorra 
o estabelecimento de uma corrente elétrica 

 
Figura 4 – Fonte de tensão 220Vca/24Vcc 

 
 
Resistência de Aquecimento isolada:- As resistências de aquecimento convertem 
energia elétrica em calor por meio do processo de aquecimento Joule descoberto por 
James Prescott Joule em 1841; ao fazer circular uma corrente elétrica por um condutor 
observou que se libertava calor devido à resistência oferecida pelo condutor. Atualmente 
as resistências de aquecimento são utilizadas para uma infinidade de aplicações. A 
grande maioria delas é fabricada com um fio de uma liga de níquel (80%) e crómio (20%). 
Esta liga suporta temperaturas muito altas (1000 C), é resistivo (condição necessária para 
produzir calor), é muito resistente aos impactos e é inoxidável. 
 
 

 
Figura 5 – Tipos de resistência elétrica de aquecimento 
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Botoeiras:- As botoeiras são chaves elétricas acionadas manualmente que apresentam, 
geralmente, um contato aberto e outro fechado. 
 

 
Figura 6 – Tipos de Botoeiras 

 
Contatores:- É formada basicamente por um eletroímã e um conjunto de chaves operado 
pelo fluxo magnético do eletroímã quando energizado. 
 

 
Figura 7 – Contatores e esquemas de ligação 
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CLP:- ( Controlador Lógico Programável ), O CLP foi introduzido na planta da GM em 
1969 e os Estados Unidos e a Europa foram os primeiros beneficiados com a tecnologia 
que só chegou ao Brasil mais tarde, nos anos de 1980. Os CLPs são dispositivos digitais 
que permitem controlar o processo fabril graças a uma memória programável que reúne 
as instruções que devem ser repassadas para as máquinas responsáveis pela produção 
industrial. À medida que o CLP foi incorporado nas indústrias, evoluiu e adquiriu novas 
funções e é hoje capaz de executar sequenciamento, temporização, contagem, 
energização/desenergização e manipulação de dados, regulação PID, lógica fuzzy, entre 
outras funções. Os CLPs podem ser programados por meio de computadores, são 
adequados para os ambientes industriais – muitas vezes inóspitos – e possuem 
linguagem amigável. 
 

 
Figura 8 – Mocrologic 1100 

 
Linguagem Ladder:- É uma linguagem de programação gráfica, em forma de diagrama, 
que por ser de fácil criação e interpretação e representar ligações físicas entre 
componentes eletrônicos (sensores e atuadores), acaba sendo bastante utilizada em 
ambiente industrial. Em um diagrama LADDER simples, podemos encontrar três tipos de 
elementos básicos: 
 
1) Contato (Contact): É o elemento que 
representa o sensor, ou seja, a entrada de sinal 
no bloco de controle lógico. Pode ser uma 
chave, um sensor reflexivo, um final de curso ou 
até mesmo o contato de algum relé auxiliar. 
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2) Bobina (coiL): É o elemento atuador, ou seja, o 
elemento acionado ou desligado pelo bloco de 
controle lógico. Pode ser uma contator, um 
motor, uma lâmpada, um atuador auditivo, etc. 
 
 
 
 
 
3) Memória ou Relé Interno (Internal Relay): É a 
representação do estado de um contato ou 
bobina em memória, sem conexão direta com          
elementos externos. 

 
 
 
 

RESULTADOS 
Com a utilização do comando elétrico somando a automação do sistema, empregando os 
conhecimentos adquiridos, conseguimos efetuar os testes sendo devidamente ajustado 
tempo de controle, otimizando o sincronismo entre sistema mecânico e eletro pneumático. 

 
Figura 9 – Foto da Mesa Seladora Projeto SPEED V6 
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CONCLUSÃO 
Pudemos concluir que o programa desenvolvido apresentou excelente funcionalidade, 
garantindo a integração dos equipamentos mecânicos, elétricos e pneumático, com o 
software desenvolvido para o Projeto em questão. 
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