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Resumo – A proposta do estudo consiste em um protótipo de CLP 

baseado em um microcontrolador PIC e um sensor fotocromático, 

todos os componentes são de fácil aquisição e baixo custo, o 

equipamento é programável através de um compilador em 

Linguagem C ou Ladder, trabalhando com um supervisório 

desenvolvido em Visual C++ instalado em um PC e conectado 

através da porta serial é possível monitorar em tempo real o 

funcionamento do protótipo, enviar comandos de movimentação 

manual e ajustes de posicionamento para trabalho automático, 

demonstrando a versatilidade em pequenas automações. 

Palavras chave—Microcontroladores, PIC, CLP. 

I. INTRODUÇÃO 

Com a febre da automação iniciada na segunda fase da 
revolução industrial a crescente necessidade de automatizar 
processos seja para conforto, bem estar, incremento produtivo, 
redução de exposição ao risco e outros, nos leva a recorrer ao 
uso de equipamentos sofisticados e na grande maioria muito 
caros, um destes equipamentos é o CLP. 

Para o mercado da decada 2010, a exigência de 
simplicidade, precisão e qualidade são fundamentais, com o 
avanço na tecnologia de sensores e CLP´s, ficou simplificada e 
pratica a automação de pequenos processos. 

Os CLP´s estão presentes nas áreas de controle de 
processos e automação industrial. Existem diversos ramos para 
aplicação como, indústrias do tipo contínuo, produtoras de 
líquidos, materiais gasosos e outros produtos, em outro caso a 
aplicação se dá nas áreas relacionadas com a produção em 
linhas de montagem, por exemplo, na indústria automobilística. 

Mesmo com essa difusão no mercado e a facilidade de 
acesso ao equipamento, o custo é muito elevado, o estudo de 
microcontroladores demonstrou a versatilidade deste 
componente e a possibilidade de aplicação em um CLP de 
baixo custo tendo como base de processamento um 
microcontrolador PIC, programável em Ladder ou “C”, 
facilitará a aquisição e aplicação em campo, analise de dados e 
controle de sistemas automatizados. 

Durante a etapa de teste um processo de separação de 
objetos por cores será automatizado visando demonstrar a 
possibilidade de aplicação do protótipo, onde diversas amostra 
serão transportadas por um sistema deslizante de guias lineares 
tracionados por motores DC com encoders, o sistema de 

comunicação entre a automação e a IHM será feito através de 
uma interface RS485 adequando à padrões utilizados na 
indústria, mantendo as seguintes características resumidas de 
um CLP de mercado; facilidade de programação e manutenção 
com conceito plug-in, alta confiabilidade, dimensões menores 
que painéis de relés, preço competitivo, expansão em módulos. 
É importante levantar os dados sobre o histórico do CLP, suas 
funções e aplicações possíveis e como é estruturado para que 
seja possível viabilizar a aplicação de um microcontrolador, 
saber se suas características vão atender as exigências do 
processo a ser automatizado e a quantidades de portas 
disponíveis para entradas e saídas. 

II. BIBLIOGRAFIA 

A princípio a ideia para a construção de um CLP 
(controlador lógico programável) era atender a necessidade 
de ser inserida em uma linha de montagem não havendo 
necessidade de fazer grandes modificações elétricas ou 
mecânicas. 

Os controladores lógicos programáveis tiveram seu início 
de aplicação dentro da indústria produtora de automóveis, no 
ano de 1960, precisamente na Divisão Hydramatic da GM 
(General Motors), sob a liderança do então engenheiro Richard 
Morley, que viria a ser fundador da MODICON (uma marca 
que se tornou parte da Schneider Electric) com especificações 
que atendiam as carências de uma grande parte das indústrias 
de manufatura, de forma a torna-lo um equipamento 
indispensável para as grandes indústrias. O CLP teria em sua 
configuração uma linguagem de programação de fácil 
entendimento, uma característica plug-in para seus acessórios e 
expansões, a confiabilidade de funcionamento, lay out 
compacto, baixo custo de investimento, possibilidade de 
expandir seu hardware e uma largura mínima de 4000 palavras 
em sua memória. 

 GERAÇÕES DOS CLP´S 

O CLP tem ao longo de sua história, uma divisão de 
gerações onde cada uma possui uma característica própria de 
funcionalidade e aplicação. 
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 CLP´S DE 1ª GERAÇÃO. 

Os CLP´s na primeira geração possuem uma linguagem de 
programação, chamada de Assembly. A linguagem Assembly, 
é uma programação de baixo nível (nível hardware), totalmente 
legível pelos programadores em código de máquinas que utiliza 
uma pequena área de memória para seu processamento, mas 
como ponto negativo, a linguagem de baixo nível tem a 
necessidade de uma equipe técnica de alto conhecimento em 
circuitos eletrônicos para poder programar em sua estrutura as 
lógicas desejadas. O armazenamento de dados de programação 
no CLP de primeira geração conta com um chip de memória 
chamado EPROM, onde a cada energização do módulo, o 
código fonte é chamado pelo processador e gravado em sua 
memória RAM.  

 CLP´S DE 2ª GERAÇÃO. 

Com os CLP´s de segunda geração, são criadas as 
linguagens de programação de nível intermediário a partir de 
um “Programa Monitor”, convertendo as instruções 
internamente. As verificações nas condições das entradas e a 
comparação com a instruções do programa do usuário definem 
as condições em sua saída, alterando seu estado de acordo com 
a lógica. A programação era executada e transferida para sua 
EPROM a partir de um microcomputador de Programação (ou 
maletas, como eram conhecidas). A EPROM depois de 
programadas, era inserida ao CLP para a execução do software 
aplicativo. 

 CLP´S DE 3ª GERAÇÃO 

Na terceira geração de CLP’s, a estrutura passou a ter uma 
entrada em seu hardware para a programação permitindo a 
possibilidade da conexão de um Teclado ou um Programador 
Portátil, efetuando alterações, exclusões, gravações de lógica 
pelo programador usuário e possibilitando a realização de 
testes no programa ao equipamento (Debug).  Quanto a sua 
estrutura de hardware, algumas alterações sendo a disposição 
para os Sistemas Modulares com bases Bastidores ou Racks 
para. 

 CLP´S DE 4ª GERAÇÃO 

Com a propagação e a redução dos custos aos 
microcomputadores, os CLP’s incluíram em sua estrutura, uma 
porta serial 232 para uma comunicação direta em sua CPU. A 
porta serial permite que a programação ao CLP seja executada 
diretamente com um microcomputador tornando mais simples 
a visualização de falhas e reduzindo o tempo de reprogramação 
do sistema. As maiores vantagens de uma programação direta, 
estrutura de múltiplas linguagens, simulações de aplicação, 
alterações em tempo real e backup digital da aplicação.  

 CLP´S DE 5ª GERAÇÃO 

Na quinta geração, os protocolos de comunicação entre os 
CLP´s estão padronizados, de forma que o equipamento de um 
fabricante consiga comunicar com o equipamento de fabricante 
distinto, integrando a automação, gerenciamento e 
desenvolvimento de plantas industriais mais flexíveis como 
uma Globalização de tecnologia.  

Com a evolução da tecnologia e consolidação da aplicação 
dos CLPs no controle de sistemas automatizados, tornou-se 
comum o desenvolvimento de novos recursos dos mesmos. 
Com os CLP’s surge um aumento na praticidade de processos 
industriais, não mais necessitando de relés eletromagnéticos, 
com isso aumentando a velocidade e produtividade de 
processos na indústria. (Alves Cruz, Eduardo Cesar – Salomão 
Choueri Júnior. – 2008 – pg10). 

 CONTROLADOR LÓGICO 

PROGRAMÁVEL (CLP) 

Um Controlador Lógico Programável ou Controlador 
Programável, conhecido por CLP ou CP traduzido da palavra 
inglesa PLC (Programmable logic controller), é um 
computador industrial com especificações dedicadas, baseado 
em um microprocessador que processa funções de controle 
através de softwares aplicativos desenvolvidos pelo 
programador usuário. Os CLP´s são de grande utilização na 
indústria para o controle de automação em diversos níveis de 
complexidade, produções seriadas, fabricação de líquidos, 
produtos gasosos e outras aplicações gerais. Em outro caso a 
aplicação de um CLP, é relacionada com a produção em linhas 
de montagem como a indústria automobilística, e se expandido 
bastante para a área residencial e eletrodoméstica. 

Os CLP´s têm capacidade de comunicação de dados via 
canais seriais. Com isto podem ser supervisionados por 
microcomputadores agregando sistemas de controle. Softwares 
de supervisórios controlam redes de Controladores Lógicos 
Programáveis. 

Redes de campo abertas como MODBUS-RTU são de uso 
muito comum com CLP’s permitindo aplicações complexas na 
indústria automobilística, siderúrgica, de papel e celulose, e 
outras. 

    PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

Um CLP tem em sua estrutura uma divisão de três partes 
sendo à entrada de sinais, o processamento da lógica e uma 
saída com a resultante de trabalho. 

Figura 1: Estrutura esquemática basica interna do PLC 

 
A informação de entrada ou mesmo a resultante de saída de 

um CLP pode ser configurada para sinais digitais ou 
analógicos. A estrutura de um CLP possui uma variada 
configuração para seus módulos de acordo com a aplicação a 
ser inserida. 

Os módulos de entradas ou saídas digitais integram uma 
categoria de placas com 1 byte (8 bits), 2 bytes (16 bits) e 
também para aplicações mais extensas, módulos de 4 bytes (32 
bits). 
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Para os módulos de entradas analógicas, a particularidade é 
a forma de sinal contínuo configurável em sinais de corrente ou 
tensão, convertendo em seu processamento, um sinal digital de 
12 bits (4096 possíveis combinações) ou para uma aplicação 
especial, módulos de maior capacidade. Nos módulos de saída 
analógica, o processo é o inverso da entrada, sendo o 
processamento digital e a conversão para um sinal de tensão ou 
corrente. 

A cada entrada, os sinais recebidos são interpretados pelo 
CLP e a cada ciclo de leitura (scan), os sinais presentes no 
momento do ciclo são transferidos para uma área de imagem 
interna denominada image memory (IM), onde todas as 
informações contidas no momento do ciclo serão processadas e 
interpretadas pela CPU do CLP. Após, o término do ciclo, as 
memorias de imagem são processadas e atualizados na 
memória de imagem, assim habilitando o sinal de saída de 
acordo com a aplicação[2]. Este ciclo está representado na 
figura 2. 

 

Figura 2: Ciclo de leitura do PLC 

 

 MICROCONTROLADORES 

Microcontrolador é um sistema computadorizado montado 
em um único circuito integrado que contém um núcleo de 
processador, memória e periféricos programáveis de entrada e 
saída. A memória de programação pode ser RAM, NOR flash 
ou PROM a qual, na maioria das vezes é incluída no chip. Os 
microcontroladores são projetados para aplicações embarcadas, 
em contrapartida os microprocessadores são utilizados em 
computadores pessoais ou outras aplicações de uso não tão 
específico. 

Microcontroladores são aplicados em equipamentos e 
dispositivos automatizados, como os sistemas de controle para 
automóveis, equipamentos médicos implantáveis controles 

remotos em máquinas de escritório, eletrodomésticos, 
ferramentas elétricas, brinquedos e outros sistemas 
embarcados. Ao reduzir o tamanho e o custo quando 
comparado a um projeto que utiliza um dispositivo micro 
processado, microcontroladores tornam-se econômicos para o 
controle digital de dispositivos e processos. Alguns destes 
componentes possuem sinal misto, facilitando a integração de 
componentes analógicos. 

Um grande atrativo é o consumo de energia relativamente 
baixo, normalmente na casa dos miliwatts e possuir habilidade 
para entrar em modo de espera (Sleep ou Wait) aguardando por 
uma interrupção ou evento externo, como por exemplo, o 
acionamento de uma tecla, ou um sinal que chega via uma 
interface de dados. O consumo destes microcontroladores em 
modo de espera pode chegar na casa dos nanowatts, tornando-
os ideais para aplicações onde a exigência de baixo consumo 
de energia é um fator decisivo para o sucesso do projeto.  

De forma diferente da programação para 
microprocessadores, que em geral contam com um sistema 
operacional e um BIOS, o programador ou projetista que 
desenvolve sistemas com microcontroladores geralmente cria 
todo programa que será executado pelo sistema ou pode usar 
um sistema operacional próprio para microcontroladores 
chamado de RTOS [3]. 

III. MONTAGEM 

Com a construção do protótipo anterior foi possível 
perceber a grande dificuldade em modificar o modelo de 
operação de um projeto, mesmo que simples, na automação 
vertical foi construído um CLP a partir de um microcontrolador 
PIC 18F2550 de 28 pinos, para o novo modelo horizontal foi 
necessário a construção utilizando um PIC 16F887 de 40 pinos 
visando um aumento na disponibilidade de portas de I/O para 
um melhor controle e facilidade no acionamento. 

Conforme a proposta inicial, a construção do protótipo de 
CLP possui um custo bem reduzido, a construção da estrutura a 
ser automatizada não teve a mesma sorte, alguns dos 
componentes possuem valor bem elevado devido ao tipo de 
aplicação e precisão, a construção mecânica exigiu um tempo 
muito grande devido a certa falta de habilidade e equipamentos 
adequados. 

 INTERFACE I/O 

A interface analógica é recurso nativo do microcontrolador 
sendo assim trabalha na faixa de 0V (GND) à 5V (VCC), 
permitindo assim trabalhar com uma vasta gama de sensores 
disponíveis para este tipo de aplicação, no protótipo um sensor 
LDR é responsável por detectar a resposta refletida na amostra 
dos três espectros luminosos emitidos pelo LED RGB que 
envia o sinal da variação resistiva para um pequeno 
amplificador com transistor NPN configurado em emissor 
comum responsável por aumentar a faixa de resposta dentro da 
escala original (Figura 3). 
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Figura 3: Amplificador de sinal transistorizado 

 
As entradas e saídas digitais irão trabalhar com o 

acionamento de dispositivos variados sejam de baixas ou altas 
tensões e correntes, micro pulsos ou acionamento contínuo, 
sendo os pinos de I/O digitais limitados a tensão de 6,5V 
máximo e corrente de 25mA (sendo a somatória de todos 
90mA máximo) surgiu a necessidade de utilizar um sistema de 
acoplamento, dentre as diversas possibilidades, foi escolhido o 
acoplador ótico PC817 que além de garantir o isolamento 
elétrico entre os periféricos e o microcontrolador, elevam a 
capacidade de corrente para 50mA por dispositivo e permite 
trabalhar com tensões entre 3,2 e 30V, possuem uma resposta 
de pulso 100ns que é suficiente para trabalhar com o 
acionamento PWM a uma frequência de 5Khz com um período 
de 0,2ms (Figura 4). 

Figura 4: Circuito de interface com acopladores ópticos 

 

O módulo de potência do PLC responsável pelo 
acionamento dos motores, foi construído a partir de projetos de 
controladores PWM em ponte H push-pull com o uso de 
transistores de potência MOSFET IRF 840 apresentados na 
Figura 5 e sua montagem sobre base dissipadora Figura 6.  

 

Figura 5 : Circuito ponte H com MOSFET 
  

 

Figura 6: circuito montado em base dissipadora de calor 

 

Os resistores de 10Kohms conectados aos terminais Gate 
do MOSFET garantem uma tensão de aproximadamente 40% 
da tensão de Dreno do transistor tornando possível a saturação 
da junção limitando a corrente máxima Id sendo que as únicas 
resistências presentes no circuito são as baixíssimas 
resistências Rds (resistência Drain-Source aproximadamente 
0,85 ohms) e as do motor (16 ohms) (Figura 7).  

Figura 7: Curva de transcondutância 
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Quando pensamos na automação precisamos lembrar da 
grande quantidade de sinais de entrada e saída que vamos 
trabalhar, isso demanda uma velocidade de processamento 
elevada e programas enxutos, através da formula abaixo foi 
feito o levantamento das características do ciclo fórmula (1), 
resultando em um ciclo de 65ns (nano segundos) por instrução. 

                                       T = 1 / f                         (1) 

                  T = 1 / (16*106) 

T = 62,5ns 

  FUNCIONAMENTO E TESTES 

O CLP foi aplicado em um sistema separação de objetos 
horizontal que trabalha com motores DC e usa 
um transdutor de posição angular (encoder) para gerar o 
retorno de posicionamento, temos assim um circuito em malha 
fechada controlando a movimentação do deslizador no eixo X. 

Nesta aplicação um sinal PWM (Pulse Width Modulation) 
é gerado para o motor e o encoder realimenta o controlador 
indicando a quantidade de pulsos relativos ao giro axial 
rotativo do eixo possibilitando uma parada em determinada 
posição específica. 

O processo inicia com um ciclo de Set Point onde todos os 
motores são posicionados em um ponto inicial conhecido 
indicado pelos sensores indutivos (Figura 9), sendo assim 
conhecemos exatamente o status de todos os eixos no processo. 

Figura 9: Sensor de fim de curso 

 

As garras, o elevador de amostras e o sensor de cores são 
posicionadas por um servo motor controlado internamente pelo 
próprio circuito que é orientado por um pulso de período e 
Duti-Cicle específicos que determinam o ponto de parada ou 
quantidade movimento angular (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Pontos de parada e verificação 

 

Após o Set Point iniciamos o processo com a captura da 
primeira amostra pela garra do eixo X (Figura 11 [1]) na área 
do elevador (Figura 11 [2]), transporta para ponto de 
verificação que é a estrutura do sensor RGB (Figura 11 [3]) 
que por sua vez faz a análise do espectro luminoso do objeto, 
após a identificação a amostra é transportada para a posição 
vinculada a cor (Figura 11 [4]).  

Figura 11: Lay out funcional do protótipo de teste 

        

Figura 12: vista dos componentes montados na placa 
 

Todo o CLP foi desenvolvido a partir de componentes de 
baixo custo e fácil aquisição no mercado (Figura 12), a 
programação foi desenvolvida em linguagem “C” mas existe a 
possibilidade de ser desenvolvida em ladder muito comumente 
usada em CLPs disponíveis no mercado (devido ao conteúdo 
deste semestre optei por utilizar a linguagem “C”). 

[1] 

[1] [3] 

[2] 

[2] 

[4] 

2017 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1. © 2017 BTSYM



Para IHM (interfase homem máquina) (Figura 13) foi 
utilizado um PC industrial conectado a um monitor, sua 
programação foi desenvolvida em visual básico devido a 
facilidade de trabalhar com biblioteca orientadas a objetos, já 
que essa parte do equipamento visa apenas demonstrar a 
capacidade de comunicação entre PLC e PC tornando tão 
somente um complemento visual do projeto não sendo objeto 
de estudo. 

Figura 13: Visual da interface homem máquina 

 

IV. CONCLUSÃO 

O CLP  foi capaz de processar as informações das portas 
analógicas sem latência, respondendo e comutando portas de 

digitais de entrada e saída, o desenvolvimento do programa em 
Ladder ou C facilita a lógica e ajuda no desenvolvimento do 
raciocínio, o equipamento em montagem compacta pode ser 
acomodado em espaços bem pequenos tornando fácil a 
aplicação em diversos segmentos como o de automação 
residencial, automação comercial, sistemas de alarme, redes de 
monitoramento SMART GRID e automação em linha branca. 

Durante a montagem do CLP houve um cuidado extra com 
aterramentos e filtros para evitar ruídos e oscilações no circuito 
visando garantir estabilidade e confiabilidade no 
processamento dos dados. 

Para estudos futuros existe a possibilidade de aumentar a 
velocidade do clock do microcontrolador ou uso de um 
componente com recursos diferenciados como o PIC18F4550 
que pode utilizar a porta USB para comunicação com o 
supervisório, ou até mesmo para uso do recurso 
BOOTLOADER. 
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