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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar e descrever a utilização e o 

funcionamento do Controlador Lógico Programável (CLP) implementado para o controle 

da célula de manufatura de corte de madeira construída durante as aulas de Projetos 

Temáticos – Sistemas Integrados I e integrada junto ao robô durante as aulas de Projetos 

Temáticos – Sistemas Integrados II no curso de Engenharia de Controle e Automação. O 

CLP tem como função na célula de manufatura, além do controle de todo o processo, 

também estabelecer comunicação com o robô através de interface de entradas e saídas 

de sinais digitais. 

 
INTRODUÇÃO  
 
O Controlador Lógico Programável (CLP), ou simplesmente PLC (Programmable Logic 

Controller), pode ser definido como um dispositivo de estado sólido – um Computador 

Industrial, capaz de armazenar instruções para implementação de funções de controle 

(sequência lógica, temporização e contagem, por exemplo), além de realizar operações 

lógicas e aritméticas, além de comunicação em rede, sendo utilizado para controle de 

Sistemas Automatizados, (SENAI). Segundo Souza, CLP são dispositivos de controle 

programável que permitem a realização de sistemas de controle sequencial com muito 

mais flexibilidade que os antigos sistemas convencionais a relé. Nos primórdios eles 

basicamente substituíam a chamada lógica de contatores ou relés. Ainda segundo Souza, 

os Controladores Lógicos Programáveis tem vantagens como ocupar menor espaço, 

requer menor potência elétrica, podem ser reutilizados, são programáveis permitindo 

alterar os parâmetros de controle, apresentam grande confiabilidade, manutenção mais 

rápida e fácil, maior flexibilidade, interface de comunicação com outros CLPs e 

computadores, além de permitirem maior rapidez na elaboração de projeto de sistemas. 
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Segundo o SENAI, os principais módulos que compõe um CLP são a CPU (Central 

Processing Unit – Unidade de Processamento Central) onde estão alocados o 

processador e memórias, módulos de I/O (Input/Output – Entrada e Saída) que podem ser 

discretos (sinais digitais) e analógicos (sinais analógicos: 4 a 20 mA, 0 a 10V, termopar), 

fonte de alimentação que é responsável pela alimentação do sistema e base que 

proporciona conexão elétrica e mecânica entre a CPU e os outros módulos. Para Souza, 

os CLPs têm o seguinte princípio de funcionamento: após sua iniciação é realizada a 

leitura dos sinais de suas entradas que são transferidos para as memórias e são 

processadas de acordo com o programa do usuário e aí então são atualizados os sinais 

nas saídas do CLP. Quanto ao programa desenvolvido pelo usuário, a primeira linguagem 

desenvolvida para programação de CLP foi o Ladder, que é uma linguagem gráfica, 

baseada nos símbolos encontrados nos esquemas elétricos – contatos e bobinas, e por 

este fato foi determinante para a aceitação do PLC por técnicos e engenheiros 

acostumados com sistemas de controle a relês. Provavelmente é ainda a mais utilizada 

(SENAI). 

 

DESCRIÇÃO 
 
A célula de manufatura de corte de madeira (figura 1) é a primeira na linha de produção 

do porta-lápis, produto que será fabricado pelo sistema integrado de manufatura formado 

por todas as células feitas pelos alunos, durante as aulas de projeto temático, unidas ao 

robô. Na célula a peça de madeira, matéria-prima para fabricação do porta-lápis, é coloca 

no local de suporte, onde é posicionada automaticamente. Uma vez o robô, enviando o 

sinal de início de processo, o tarugo de madeira é cortado no tamanho correto. Após 

cortado, o tarugo é dispensado em uma canaleta, onde fica disponível para o robô. Logo 

após o corte, o material é novamente reposicionado, ficando preparado para uma nova 

ordem de corte. Assim que o tarugo de madeira estiver cortado, é enviado sinal para o 

robô, avisando que o tarugo está pronto, podendo assim ser retirado e posicionado em 

uma nova célula de manufatura para novos trabalhos. Caso não exista material para 

corte, a célula entra em alarme e envia sinal de falta de material para o robô que 

reconhece este estado e não dá procedimento ao processo até que haja material 

disponível para corte. 
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Figura 1 - Célula de corte de madeira e robô. 

 
O processo descrito acima é realizado e controlado pelo CLP que fica alocado dentro do 

painel elétrico do equipamento como pode ser visto na figura 2. O modelo de CLP 

utilizado para controle da célula de manufatura é o Micrologix 1100 da fabricante 
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americana Rockwell. Como pode ser observado na figura 2, o tem CLP  suporte para sua 

alocação no painel elétrico, onde está alocado também tudo que é necessário para seu 

funcionamento, como fonte de alimentação, disjuntores de segurança, além de relés e 

contatores para interfaceamento de sinal entre as saídas do CLP e os atuadores da célula 

de corte. 

 

 
Figura 2 - CLP MicroLogix e painel elétrico. 

 
A CPU do modelo Micrologix 1100 possui as seguintes especificações técnicas quanto ao 

número de entradas e saídas digitais: 

 

• Número de entradas digitais = 10 

• Número de saídas digitais = 5 
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Para utilização na célula de manufatura são necessários os seguintes sensores, chaves 

ou botoeiras que deverão ser ligadas nas entradas digitais do CLP e também atuadores 

ou indicadores luminosos e sonoros que deverão ser ligadas nas saídas digitais do CLP: 

 

• Sensores ópticos = 4 

• Chaves e botoeiras = 11 

• Atuadores = 7 

• Indicadores luminosos e sonoros = 4 

 

Portanto são necessários para a célula de manufatura, um total de 15 entradas digitais e 

11 saídas digitais, ou seja, somente a CPU do modelo Micrologix 1100 não é suficiente 

para atender à célula de manufatura.  

Para atender ao funcionamento da célula de manufatura serão utilizadas expansões de 

entradas digitais modelo 1762 IQ8 (figura 3) e saídas digitais modelo 1762 OB8 (figura 4) 

que serão incorporadas à CPU, possibilitando assim a ligação de todos os sensores e 

atuadores que são necessários.  

 

 

 

 
Figura 3 - Expansão 1762 IQ8 
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Figura 4 - Expansão 1762 OB8 

 
A ligação dos atuadores e sensores na CPU do CLP e das suas expansões pode ser visto 

através do esquema elétrico desenvolvido, na figura 5. 

 

 
Figura 5 - Esquema elétrico da célula de manufatura . 

 
 
O processo da célula de manufatura de corte de madeira pode ser visto no fluxograma da 

figura 6. 

 



 

FACULDADE DE JAGUARIÚNA 
Campus I: (19) 3837-8800 – Rua Amazonas, 504 – Jardim Dom Bosco 

Campus II: (19) 3837-8500 – Rod. Adhemar de Barros – Km 127 – Pista Sul 
Jaguariúna – SP – 13.820-000 

http://www.faj.br – e-mail: engcontrole@faj.br 

 



 

FACULDADE DE JAGUARIÚNA 
Campus I: (19) 3837-8800 – Rua Amazonas, 504 – Jardim Dom Bosco 

Campus II: (19) 3837-8500 – Rod. Adhemar de Barros – Km 127 – Pista Sul 
Jaguariúna – SP – 13.820-000 

http://www.faj.br – e-mail: engcontrole@faj.br 

 

 
Figura 6 - Fluxograma do processo. 
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O CLP é o responsável por fazer que o equipamento funcione como especificado. Os 

sensores distribuídos pelo equipamento e as botoeiras e chaves ligados às entradas 

digitais do CLP, trazem informações do processo e funcionam como interface com o 

operador, respectivamente. Os atuadores e indicadores luminosos e sonoros ligados às 

saídas do CLP, fazem as ações ordenadas pelo CLP e funcionam como interface com o 

operador, respectivamente. Portanto, para que o CLP faça o controle do processo, recebe 

informações da interface com o usuário e dos sensores do processo e envia ordens e 

sinais para o operador através dos atuadores e da interface com o usuário. Todo o 

controle estabelecido pelo CLP depende do programa do usuário desenvolvido.  

No programa do usuário deve ser descrito o processo, as condições iniciais e as tomadas 

de decisão dependendo dos sinais vindos dos sensores e das ordens vindas do operador. 

O programa deve seguir corretamente o fluxograma para que as ações da célula de corte 

sejam feitas corretamente. O programa desenvolvido para a célula, através da linguagem 

Ladder, pode ser visto na figura 7. 
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Figura 7- Ladder do programa do usuário. 
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RESULTADOS 

 

Após instalado no equipamento com suas interfaces e módulo necessários, e também 

depois de programado de acordo com o processo que deverá ser executado, o CLP 

cumpriu seu papel de controlador da célula de manufatura. Para verificar se o que foi 

programado estava de acordo com o processo, o CLP foi conectado ao computador e 

executado através do monitoramento e a célula acionada.  Com isso, foi comprovado que 

o programa do usuário estava coerente com o processo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através do sucesso da implementação do CLP à célula de manufatura de corte de 

madeira, pode-se observar a eficiência do CLP Micrologix como equipamento de controle 

de máquinas e equipamentos. Quanto à programação, não foi encontrada nenhuma 

dificuldade devido à experiência com a programação Ladder, porém foi encontrado 

dificuldade na instalação de sensores e atuadores nos módulos de expansão devido ao 

formato de seus bornes de conexão. Entretanto o tipo de conexão das entradas digitais 

sink or source, possibilitou a conexão direta de qualquer tipo de sensor, seja ele do tipo 

NPN ou do tipo PNP. 
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