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Envernizador porta canetas 
 

Fernando Henrique Dorigan  
 
 
RESUMO:  
 
Em engenharia integrada, temos como objetivo a manutenção, melhoria e funcionamento 
de uma maquina de envernizar porta canetas e integrá-la a uma linha de produção que 
contem outros processos e um braço robótico para a transição das peças. 
Para o controle da envernizadora temos um CLP da Allen Bradley, que recebe as 
informações da maquina e envia as informações para as tomadas de decisões. 
Desta maneira este artigo irá abordar sobre o CLP. 
 
 
INTRODUÇÃO: 
 

O Controlador Lógico Programável ( C.L.P. ) nasceu praticamente 
dentro da indústria automobilística americana, especificamente na 
Hydronic Division da General Motors , em 1968, devido a grande 
dificuldade de mudar a lógica de controla de painéis de comando a 
cada mudança na linha de montagem. Tais mudanças implicavam 
em altos gastos de tempo e dinheiro. (Antonelli, Pedro Luis. 
Introdução aos controladores lógicos programáveis (CLP`s), 2010. 
Pg. 3). 

 
Hoje os CLP`s são muito utilizados em industrias como por exemplo para maquinas de 
linhas de produção, devido sua facilidade de hardware e programação. 
O CLP é um dos equipamentos mais utilizados na indústria para controle de maquinas, 
linhas de produção, processos em geral, esteira, controle de temperatura, controle de 
ambiente etc, devido a sua: 
 

 confiabilidade; 

  baixo consumo potencia;  

 ocupa pouco espaço; 

 não requer desenvolvimento de um hardware; 

 podem ser reutilizados; 

 são programáveis, permitindo alteração em seu parâmetros; 

 fácil manutenção ; 

 permitem vários métodos de comunicação com interfaces externas; 

 equipamento robusto; 

 permitem maior rapidez na elaboração do projeto do sistema 

 fácil programação. 
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A programação do CLP é realizada em linguagem ladder, uma linguagem de 
programação de fácil entendimento e geralmente com softwares de programação 
individuais por empresas fabricantes de CLP. 
Segundo Casillo, a função principal de um programa em linguagem Ladder é controlar o 
acionamento de saídas, dependendo da combinação lógica dos contatos de entrada. O 
diagrama de contatos Ladder é uma técnica adotada para descrever uma função lógica 
utilizando contatos e relés, ou NA e NF. 
Para o hardware a ser utilizado na programação ladder, utiliza-se o CLP (Controlador 
Lógico programável), um hardware de fácil utilização e traz confiabilidade para o usuario, 
alem de muito utilizado pelas grandes indústrias.  
Para o projeto temático utilizou-se um CLP, que é a central onde todas as informações 
dos sensores e botões são processadas e assim de acordo com o programado será 
tomada as decisões e acionadas as saídas correspondentes.  
As saídas do CLP acionam contatores e reles, onde eles acionam os periféricos, como: 
motores, bombas, resistências, indicador sonoro, indicado luminoso, etc. 
Foi utilizado o CLP Micrologix 1100 da Allen – Bradley com 10 entradas digitais, 02 
entradas analógicas e 06 sidas digitais, sua alimentação é de 24Vcc e a linguagem de 
programação utilizada é a LADDER linguagem mais utilizada para programação de  
CLP`s. Ver figura 1. 
 

 
 

Figura 1: CLP Micrologix 1100  
Fonte: site Allen Bradley 

 
As características do CLP da Micrologix 1100 da Allen – Bradley são:  
 

 10 entradas digitais  

 02 entradas analógicas  
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 06 sidas digitais 

 Alimentação 24Vcc  

 Linguagem de programação LADDER   

 RS Logix 500 (Software utilizado para programação e comunicação com o CLP) 
 
O programa utilizado para realizar a programação e comunicação com o CLP é o RS 
Logix 500, um software que tem a facilidade de programação e bom funcionamento e 
comunicação fácil com o CLP.  
 
DESCRIÇÃO 
 
Em um sistema típico de automação industrial, todas as informações dos sensores são 
concentradas em um controlador programável ( CLP ) o qual, de acordo com o programa 
em sua memória, define o estado dos atuadores e sua atuação.  
Para a maquina envernizadora de porta canetas utilizamos um Controlador Lógico 
Programável modelo Micrologix 1100 da Allen – Bradely ( figura 2 ). O CLP recebe todas 
as informações dos botões e sensores e de acordo com o programa escrito na linguagem 
ladder, as saídas são acionadas. 
O CLP foi fixado dentro do painel, tomando todos os cuidados necessários para evitar 
ruídos e falhas na comunicação que poderiam prejudicar o funcionamento da maquina. 
Na figura 1 pode-se verificar a fixação e posição do CLP no painel.  
 

 
Figura 2: CLP instalado no painel  
Fonte: Desenvolvimento próprio 

 
A alimentação do CLP, foi utilizada uma fonte chaveada de 24Vcc, assim evita-se o 
aumento da tensão de alimentação no CLP, o que poderia danificá-lo. 
Nas entradas do CLP foram utilizados sensores e botões, conforme figuras 3 e 4, assim 
enviando informações para o CLP dos acontecimentos durante o processo. 
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Figura 3: Sensor indutivo instalado no projeto 

Fonte: Desenvolvimento próprio 

 

 
Figura 4: Botões para acionamento  

Fonte: Desenvolvimento próprio 

 
Para o desenvolvimento da programação da maquina envernizadora, foi utilizada a 
linguagem ladder, porém antes foi desenvolvido um fluxograma de programação. Ver 
figura 5. 
Com o diagrama, podemos padronizar o funcionamento da maquina, assim estudamos 
seu funcionamento e acompanhamos cada passo do programa com a intenção de 
minimizar os erros, diminuir o tempo de programação e reduzir custos com o 
desenvolvimento, já que hoje, o campo da engenharia busca profissionais que busquem 
diminuir custos, erros e tempo. 
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Figura 5: Fluxograma de funcionamento da envernizadora  

Fonte: Desenvolvimento próprio 
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DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO: 

O funcionamento da máquina acontece da seguinte forma: 

1. Aciona-se um botão de inicio do processo; 

2. Coloca-se a peça na esteira; 

3. Ao acionar o sensor 1, liga o revolver de pintura; 

4. O revolver de pintura fica acionado por um determinado tempo, programado de 
acordo com as dimensões da peça; 

5. Ao acionar o sensor 2, a esteira para, e a pinça aciona, virando a peça; 

6. Com a peça na posição correta, aciona a esteira novamente. 

7. Ao acionar o sensor 3, liga o revolver de pintura, por um determinado tempo, 
programado de acordo com as dimensões da peça. 

8. Ao acionar o sensor 4, a esteira desliga, e pode-se retirar a peça. 
 
Para a implementação do robô no CLP, foi realizada a programação das saídas 
correspondentes. Ver figura 6. 
 

 
FIGURA 6: tela de programação do CLP 

Fonte: Desenvolvimento próprio 
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RESULTADOS 
 
O CLP é muito utilizado na industria devido a facilidade de trabalhar tanto no 
desenvolvimento do programa até a implementação e manutenção. 
Algumas vantagens do CLP: 

 ocupam menos espaço quando comparados com circuitos de relês 
eletromecânicos; 

 menor consumo de energia; 

 programáveis,   permitindo alteração  dos parâmetros em campo; 

 apresentam interface de comunicação com outros CLP's e computadores de 
controle; 

 permitem maior rapidez na elaboração do projeto do sistema. 
Entre outras vantagens de utilizar o CLP no seu controle. 
 
Mesmo hoje, com a grande utilização dos microcontroladores, devido ao seu custo e 
abrangência em todos os tipos de controle, temos a dificuldade de ser um controle difícil, 
com manutenção complicada e necessidade de desenvolvimento de um hardware 
especifico assim o CLP é muito utilizado, devido sua facilidade de desenvolvimento do 
programa, fácil manutenção e seu hardware estar pronto. 
 
 
CONCLUSÃO   
 
Conclui-se que o CLP ainda é o tipo de controle mais utilizado nas empresas devido suas 
diversas facilidades e vantagens, e com uma mão de obra barata que ele exige para seu 
desenvolvimento de um programa e aplicação em diversas áreas, com um imenso campo 
de utilização na indústria.  
Encontra-se no mercado vários tipos de CLP, assim com um projeto organizado, pode-se 
planejar e verificar qual o modelo mais viável em seu projeto. 
Algumas literaturas dizem que o CLP nos dias de hoje não é o sistema de controle mais 
viável, porém acredita-se que com um projeto desenvolvido de uma forma ideal, com 
todos os pontos analisados, pode-se selecionar o melhor controle para o projeto. 
 
Todos os controles existentes ajudam o engenheiro a estudar e projetar o melhor controle, 
com o menor custo, menor tempo de desenvolvimento e facilidade para seu projeto. 
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