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RESUMO 

Neste trabalho foi desenvolvido um projeto com objetivo de melhorar a eficiência na 

distribuição de chapas que ocasionavam enrosco e direcionamento das mesmas para o nível 

errado do “facão”, de uma máquina onduladeira de papelão ondulado, este novo equipamento 

é uma Mesa de Flaps acionado por pistões pneumáticos e controlados por um CLP, os 

problemas gerados pelo equipamento anterior causavam o rejeito de muitas chapas e tornavam-

se refugo gerando custos para empresa e atrasos na demanda de pedidos, com este novo 

equipamento será possível à mudança automática na troca de chapas com dimensões 

diferenciadas, terá melhor precisão no corte, na qualidade, no posicionamento e na velocidade 

do acionamento dos flaps, e inclui também uma mesa de controle onde o operador terá as opções 

de mudança no posicionamento dos flaps de modo manual ou automático.  

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Com a crise econômica que o Brasil sofre na atualidade, as empresas de papel e celulose 

buscam melhorias em suas linhas de produção objetivando a eliminação ou diminuição de 

desperdícios que são gerados durante o processo de fabricação de chapas que são produzidas 

por uma máquina onduladeira de papel. Essas chapas são usadas na confecção de caixas de 

diversos tamanhos, onde são utilizadas para armazenar desde um par de sapatos ou até mesmo 

uma geladeira. O processo de fabricação de uma chapa de papelão passa por várias etapas até 

chegar a seu destino final e durante este processo pode ocorrer alguns problemas que ocasionam 

o rejeito de uma ou até pilhas desse material. Isso gera aumento de custo e desperdício de tempo 

para empresa, impactando na demanda de pedidos. Um desses problemas ocorre em um 

equipamento que fica localizado no estágio final deste processo, conhecido como mesa de flaps. 

Este equipamento é responsável por distribuir as chapas para dois níveis diferentes, onde elas 

serão empilhadas. Ele vem trazendo alguns problemas para empresa, tais como: enrosco e mau 

direcionamento de chapas, e como o modelo atual esta fora de fabricação, não a peças de 

reposição no mercado.  

O novo projeto de substituição deste equipamento será totalmente automatizado, onde 

o operador da máquina irá deixar todos os pedidos programados e a mesa irá direcionar e 

acionar somente os flaps necessários de acordo com tamanho final da chapa. Com isso, terá um 

aumento de velocidade na distribuição para os níveis de empilhamento. O projeto contará com 

um CLP e cilindros pneumáticos, isso trará maior confiabilidade e flexibilidade para a linha de 

produção, eliminado o enrosco e evitando que as chapas sejam direcionadas para o nível errado 

do empilhador de caixas. 

 Este trabalho tem por objetivo desenvolver um projeto de automação que proporcione 

eficiência no direcionamento e eliminação de enrosco das chapas de papelão ondulado. 

O Projeto terá uma mesa de flaps que são guias por onde as chapas de papelão irão 

deslizar até chegar a outro equipamento conhecido como “facão”. As chapas serão direcionadas 

para o nível superior ou inferior deste equipamento, e então serão cortadas e em seguida 

empilhadas. Esta nova mesa de flaps será um equipamento totalmente automatizado, onde o 

operador terá as vantagens de acionar esses flaps no modo manual ou na opção em modo 

automático. Os flaps serão programados para serem acionados na troca de pedidos e serem 

direcionados ao nível desejado para o empilhamento das caixas. Os flaps terão também uma 

mudança de sua largura, passando de 100 milímetros para 50 milímetros. Com essa alteração 

haverá maior precisão na distribuição de chapas. 

A mesa de flaps que atuava na máquina onduladeira de papelão é obsoleta, ou seja, já 

não a mais unidades a venda no mercado. Isso traz um sério problema, pois quando ocorre 

quebra de peças deste equipamento não se encontra peças no mercado para a reposição. Com 

isso, não é possível manter peças reservas em estoque. Quando ocorre alguma situação de 
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quebra de alguma peça deste equipamento é necessário o projeto e a fabricação da mesma para 

que a máquina volte a trabalhar. 

Outro problema que havia era a distância entre os flaps e seu tamanho na largura 

(atualmente mede 100 mm), esta situação ocasiona a diminuição da precisão na distribuição de 

chapas que gerava enrosco e direcionamento de chapas para o nível errado do “facão”, ou seja, 

ao invés da chapa ir para o nível superior ela acabava indo para o nível inferior. Isso ocasionava 

problemas no corte final da chapa, pois os níveis do “facão” podem estar ajustados para cortes 

diferentes do programado, gerando então a rejeição dessas chapas, obtendo custos para empresa 

e atraso na demanda de pedidos. 

Na parte de automação, o sistema utilizava somente relés, e por ser uma máquina que 

necessita trabalhar utilizando sistema de vapor para secagem das chapas, acaba-se gerando 

oxidação nos contatos dos relés. Isso gerava dificuldades na programação da lógica, que por 

muitas vezes os flaps não acionavam. 

Antigamente o acionamento automático dos flaps na troca de pedidos não era possível, 

essa ação era de forma manual, isso gerava um tempo ocioso para a máquina deixando de 

produzir entre os ajustes de flaps de acordo com as trocas de pedidos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este capítulo apresenta o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso de 

graduação em Engenharia Mecatrônica, contendo todas as etapas de planejamento, 

desenvolvimento e construção de uma Mesa de Flaps para uma Máquina Onduladeira de 

Papelão.  

Como metodologia inicial foi realizada um Brainstorm, com todos os envolvidos no 

projeto, através de análises, estudos e troca de informações com os operadores da Máquina 

Onduladeira de Papelão, foi possível chegar a um projeto ideal e eficaz para um bom 

funcionamento do equipamento, eliminado os problemas causados pela antiga Mesa de Flaps. 

Este projeto foi desenvolvido utilizando matéria prima de uso comercial de fácil acesso 

a reposição em estoque e a compras, caso ocorra problemas futuros com a nova Mesa de Flaps. 

Para dar inicio no projeto físico foi necessário fazer o planejamento para a compra da 

matéria prima para confecção das partes mecânicas da Mesa de Flaps. Para isso, foi necessária 

a elaboração de uma lista de matérias, especificando todo material a ser usado e respeitando 

suas devidas normas técnicas. 

 

2.1 Projeto Mecânico 

A estrutura mecânica se baseia em uma mesa que tem a possibilidade de ter um ajuste 

no comprimento, onde será possível diminuir até 500 mm do seu comprimento total, nesta mesa 

se encontram os flaps que estão fixados em uma barra redonda tendo um movimento de até 

180º. 

A estrutura principal da mesa é constituída por vigas perfil U-8”, travas laterais de tubos 

retangulares (50x100mm) e (30x90mm) e travas frontais e traseiras de tubos retangulares 

(50x200mm), todas em aço carbono ASTM A36. 

Os flaps tem um comprimento 1860 mm em formato U, com altura de 40 mm e largura 

de 80 mm, é confeccionado em aço inox AISI 316 para evitar que haja oxidação, são guiados e 

fixados por uma barra redonda Ø3/4” e comprimento 2720 mm. 

A estrutura será soldada, serão utilizados parafusos somente para a fixação de alguns 

itens tipo como cilindros e o braço de ajuste do comprimento, a mesa será pintada aplicando 

um fundo de duas demãos na cor vermelho óxido para evitar a oxidação e pintura superficial na 

cor verde RAL-6017, a Figura 1 indica as partes principais da mesa de flaps. 
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Figura 1: Partes mecânicas da mesa de flaps 

 
FONTE: (AUTOR, 2016) 

 

O Quadro 1 ilustra as dimensões mecânicas correspondentes ao projeto da mesa de flaps, 

sendo a largura correspondente à linha horizontal, relacionada à vista frontal. A profundidade 

corresponde ao comprimento lateral, que vai da vista frontal até a parte de trás da mesa, onde 

se encontra o guia do papel. A altura corresponde desde a base de fixação, ou seja, o pé da mesa, 

até o comprimento total da viga U-8”, a área útil do projeto são os flaps da mesa. 

 
Quadro 1: Dimensões mecânicas da mesa de flaps. 

 
FONTE: (AUTOR, 2016) 

 

Na Figura 2 é possível visualizar o layout de instalação da mesa de flaps, onde as chapas 

saem da vincadeira passam primeiramente pela mesa de flaps automatizada, que em seguida é 

direcionada para segunda mesa fixa, fazendo com que as chapas de papelão ondulado cheguem 

até o nível desejado do facão (superior/inferior), onde serão cortadas e podem assim variar em 

diversos tamanhos e modelos, e em seguida são direcionadas para o processo final de fabricação 

que é o empilhamento dessas chapas. 
 

Figura 2: Layout de instalação da mesa de flaps

 
FONTE: (AUTOR, 2016) 
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2.2 Projeto Elétrico 

Para ser realizada a automação da mesa de flaps foi desenvolvido um fluxograma lógico, 

de acordo com o escopo conforme ilustra a Figura 3. 

 
Figura 3: Fluxograma lógico 

 
FONTE: (AUTOR, 2016) 

 

Após a realização do fluxograma lógico se inicio o desenvolvimento da estrutura elétrica 

do projeto. Na distribuição de comando foi utilizado um transformador 110vac/24vdc, afim 

fazer a alimentação dos componentes do painel de acionamento da mesa de flaps, e como o 

projeto possui um PLC foi adicionado também uma tomada de 110V/2A, para conectar algum 

equipamento (notebook) para fazer alguma leitura de possíveis erros ou atualizações do sistema. 

O projeto possui também um rele de segurança, que ira atuar caso ocorra algum 

problema na parte elétrica, a fim de evitar possíveis danos ao sistema e queima de componente. 

Na Figura 4 é possível observar a ligação do CLP com os flaps, o CLP neste caso vai 

ter a função de receber o sinal da máquina onduladeira de papelão, e acionar esses flaps de 

acordo com as dimensões da chapa de papelão, e fazendo com que essas chapas sejam 

encaminhadas para o nível do “facão” desejado, ou seja, para o nível inferior ou superior deste 

equipamento, e em seguida essas chapas serão direcionadas e já cortadas para o empilhador 

escolhido. 

 
Figura 4: Ligação do CLP com os flaps 

 
FONTE: (AUTOR, 2016) 

 

Para o controle manual dos flaps e instalação e posicionamento de todos os componentes 

eletroeletrônicos, foi desenvolvido um painel de comando e um painel de controle, conforme 

ilustra a Figura 10. 

Neste painel de controle também conhecido como bancada de acionamento dos flaps, é 

possível que o operador da máquina possa controlar de forma manual o avanço e recuo dos 

flaps, uma vez que esteja em falha o modo automático da mesa de flaps, ou até mesmo por ter 

um ajuste mais fino do pedido tendo a possibilidade do operador em avançar ou recuar qualquer 

flap. 
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Nesta bancada também estão posicionados o botão de emergência e o botão de 

liga/desliga deste equipamento, na Figura 5 abaixo esta descriminado de forma simples qual é 

a função de cada item. 

 
Figura 5: Painel de controle dos flaps em modo manual 

 
FONTE: (AUTOR, 2016) 

 

A programação utilizada na mesa de flaps foi a LADDER, na Figura 11 será possível 

visualizar uma parte desta programação. 

 

2.3 Projeto Pneumático 

Para o acionamento dos flaps foi desenvolvido um sistema pneumático, onde tem a 

possibilidade de ser controlado de duas maneiras diferentes, tais como: modo manual e modo 

automático, quando acionado a chave seletora em modo automático o CLP, controla 100% do 

sistema, e quando a chave seletora for posicionada em modo manual, os flaps devem ser 

acionados pelo operador da máquina, através de chaves LIG/DES que estão posicionados no 

painel de controle da mesa de flaps, conforme mostra a Figura 12. 

Nesse processo pneumático foram utilizadas 30 válvulas solenoides, ou seja, uma para 

cada cilindro pneumático, tendo assim um ajuste fino, sendo possível ter a possibilidade de 

ajustar os flaps para vários tamanhos de chapa de papelão ondulado. 

O avanço e recuo dos flaps são realizados através de cilindros pneumáticos, onde são 

comutados pelas válvulas solenoides, através de ar comprimido, esse sistema pneumático 

contem 30 cilindros pneumáticos de dupla ação, com uma pressão máxima de 10bar. 

Alguns desses cilindros instalados na mesa de flaps, esses cilindros são do fabricante 

SMC, modelo CDG 1BN32-280. 

Na Figura 6 é possível analisar de uma forma simplificada o diagrama do sistema 

pneumático, onde o CLP envia um sinal elétrico à válvula solenoide, fazendo com que a mesma 

libere a passagem de ar comprimido para cilindro pneumático, assim se executa as ações de 

avanço ou recuo dos flaps. 

Esse sistema tem a capacidade de acionar um ou todos os cilindros mesmo tempo, tendo 

assim uma melhor distribuição de área de flaps. 
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Figura 6: Diagrama Pneumático 

 
FONTE: (AUTOR, 2016) 

 

Abaixo serão apresentados os cálculos efetuados para o dimensionamento e verificação 

da força de avanço e recuo dos cilindros pneumáticos. 

 

2.3.1 Cálculo de avanço dos cilindros pneumáticos. 

Especificações técnicas: 

 P = Pressão teórica adotada 1,0N/mm² (10 Bar) 

 A = Área do êmbolo do cilindro (mm²) 

 D = Diâmetro do êmbolo do cilindro 32 mm (0,032m) 

 

𝐹 = 𝑃. 𝐴 →    𝐹 = 10. (
𝜋.32²

4
) →    𝐹 = 8,042.48 𝑁       

 

Entretanto, a força de avanço dos cilindros para erguer um único flap foi suficiente. 

 

2.3.2 Cálculo de força de retorno dos cilindros pneumáticos. 

Especificações técnicas: 

 P = Pressão teórica adotada 1,0N/mm² (10 Bar) 

 A = Área do êmbolo do cilindro (mm²) 

 D1 = Diâmetro do êmbolo do cilindro 32 mm (0,032m) 

 D2 = Diâmetro da haste do cilindro 25 mm (0,025m) 

 

𝐹 = 𝑃. 𝐴 →    𝐹 = 10. [(
𝜋.32²

4
) −  (

𝜋.25²

4
)]  →    𝐹 = 3.133,74N 

 

Entretanto, a força de recuo dos cilindros para exercer o recuo de um único flap foi 

suficiente. 

Para evitar fins de contaminação e desgaste dos equipamentos, foi instalado um sistema 

de lubrifil, onde possuem filtros separadores de água e filtros capazes de impedir partículas com 

tamanho de 5µm, contudo sua função é de eliminar todas as impurezas provenientes da linha 

de ar pressurizado, como partículas sólidas, óleo e água no estado liquido. 

 

3 RESULTADOS 

Este capítulo descreve os resultados e as dificuldades encontradas durante a construção 

e testes de funcionamento da mesa de flaps. 

Durante a instalação da nova mesa de flaps foi observado que uma devida parte da antiga 

mesa não poderia ser removida, devido à parte estrutural do equipamento conhecido como 

vincadeira, isso resultou em um novo posicionamento que não estava planejado. 



6 

 

 

 

A nova mesa de flaps ficou posicionada cerca de 100 mm a mais de distancia da entrada 

de chapas, isso causou uma mudança no ângulo de inclinação dos flaps, sendo assim tendo a 

necessidade de desenvolver um adaptador para ser posicionado na haste dos cilindros 

pneumáticos. 

Depois de feito o teste com os adaptadores, o problema foi resolvido, tendo assim o 

ângulo adequado para o direcionamento da chapa de papelão ondulado para os níveis desejados 

do facão 

Os demais problemas tiveram tanto impacto como o descrito acima, na parte de 

comunicação do CLP da mesa de flaps foi necessário programar a troca de pedido no modo 

automático, onde os flaps devem ser acionador de acordo com a dimensão das chapas de 

papelão ondulado, onde exigiu um pouco de tempo, mas saiu tudo como esperado. 

E outra parte trabalhosa foi trazer uma linha de ar comprimido, para abastecer o sistema 

e fazer com os flaps fossem atuados, e na Figura 7 é possível visualizar como ficou o projeto 

instalado da mesa de flaps na onduladeira, também conhecida como máquina de papelão 

ondulado. 

 
Figura 7: Vista lateral da máquina de flaps 

  
FONTE: (AUTOR, 2016) 

 

4 CONCLUSÃO 

Nos dias atuais a automação está presente em grande crescimento em projetos manuais, 

desde simples processos até em grandes montagens industriais, para que o processo tenha um 

alto nível de satisfação e que atinja sua condição proposta esperada é necessário um trabalho 

esforçado e minucioso, pois está área de engenharia e automação, envolve conhecimentos de 

cálculos e conceitos de programação apurados. 

Como em qualquer outro projeto, são necessários estudos e a grande necessidade de 

passar todas a informações e ideias para softwares de alto padrão, tais como, Inventor da 

Autodesk, Solidworks entre outros softwares, utilizado para esses fins, pois esses mesmos, 

mostram simulações e visão de feitos muito próximo do real, evitando assim possíveis erros, 

que possam ter um mau funcionamento ou desempenho do projeto. 

Durante o processo de fabricação da parte mecânica do projeto, não houve problemas 

que pudessem atrasar ou ocasionar mudanças fora do planejado, somente dúvidas relacionadas 

a desenhos e normas de fabricação, na parte pneumática, a instalação de uma nova linha de ar 

comprimido não teve nenhum tipo de atraso ou equívocos momentâneos, a parte elétrica de 

uma forma geral foi a que mais teve uma atenção extra, pois levou certo tempo até vincular a 

velocidade da máquina com o acionamento dos flaps durante a troca de pedidos. 

O projeto proporcionou o esperado, pois diminuiu em 90% dos problemas ocasionados 

por enrosco e com mau direcionamento das chapas, diminuído assim o nível de paradas não 

programadas naquele ponto da máquina. 

O projeto atendeu o esperado, desde a construção até a instalação, onde a sincronização 

dos comandos elétricos e a programação da mesa de controle central da máquina estão atuando 

sem nenhum tipo de problema, de uma visão geral, o novo projeto da mesa de flap, apresentou 

todas as características que foi proposto a equipe de controle e comando da máquina 
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onduladeira de papel, e estão aprovaram com cerca de 98% as novas mudanças e melhorias que 

o projeto proporcionou. 
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