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1. RESUMO 

Esse trabalho apresenta uma proposta de desenvolvimento de um CLP, de baixo 

custo, open source, utilizando o Arduino como base de desenvolvimento e integração 

do controlador. Foram realizadas pesquisas sobre controladores lógicos, para 

possibilitar o Arduino a reproduzir funções básicas de um CLP industrial, ampliando 

suas próprias funções. Logo, o Arduino acompanhado de determinados shields é 

capaz de realizar tarefas de pequeno, médio e até grande porte, que antes eram vistas 

como tarefas que apenas um CLP poderia executar. 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, os avanços tecnológicos têm aumentado a necessidade de 

desenvolvimento de dispositivos funcionais para exercer determinadas funções que 

vem crescendo consideravelmente, uma delas é o controle de processos. Esse 

controle é feito por controladores lógicos programáveis (CLPs), que possuem a 

capacidade de controlar todo o processo de uma fábrica durante 24h, através de 

algoritmos desenvolvidos pelo usuário, utilizando uma memória programável para 

armazenar instruções e executar funções especificas. Uma alternativa para esse 

controle pode ser o Arduino, um controlador programável de fonte aberta, que pode 

ser usado para aplicações em geral, e com o uso de um hardware externo e software 

apropriado é capaz de se tornar um dispositivo bastante similar a um CLP. 

3. OBJETIVOS 

Essa proposta tem como principal objetivo, apresentar uma alternativa para o uso de 

CLPs industriais em processos automatizados em geral, com baixo custo de aquisição 

e manutenção, simples manuseio, e utilizando o Arduino como peça chave no 

desenvolvimento do controlador. Logo, o projeto terá foco na construção de Shields, 

placas que quando integradas ao Arduino expandem o número de funções do mesmo, 

e permitem a realização de tarefas similares às exercidas pelo CLP industrial, como 

protocolo de comunicação, troca de dados, entre outros. Além de facilitar a troca de 

componentes, possuir linguagem de programação popular, proporcionar a alternativa 

de equipamento, e inclusive servindo para fins didáticos.  



4. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa sobre funcionamento em geral de CLPs industriais e do 

Arduino - com ênfase para os shields que são a base de desenvolvimento do trabalho 

- quais as principais semelhanças e diferenças, o que é necessário para montagem 

de um CLP industrial, desde a alimentação para funcionamento até sua atuação. 

Então foi feita uma proposta de adequação do Arduino em etapas, cada etapa 

corresponde a uma característica de funcionamento do CLP industrial. 

5. DESENVOLVIMENTO 

É importante ressaltar que o desenvolvimento proposto ainda terá algumas limitações 

de funcionamento, como o número de entradas e saídas, dependendo do modelo de 

Arduino utilizado, programação por linguagem ladder, entre outros. As etapas são as 

seguintes: Controle de processo através de sinais provenientes em tempo real, 

adaptação ao ambiente industrial, protocolo de comunicação e interface homem-

máquina, e imunidade a ruídos eletromagnéticos. 

5.1. Controle de processo através de sinais 

Para o controle de processos em tempo real, é indicado o uso do relê shield, que 

aciona cargas que possuem correntes maiores que o Arduino pode fornecer, além de 

isolar o Arduino e a carga, impedindo que a corrente volte. Isto é, permite que o 

Arduino acione, por exemplo, uma bomba elétrica de100volts. 

5.2. Adaptação ao ambiente industrial 

O CLP industrial funciona com alimentação de 24v e o Arduino de 5v, logo é 

necessária uma adaptação de alimentação para o Arduino. É proposto o uso de dois 

reguladores de tensão, o LM7809 possui saída de tensão constante de 9v, usado no 

circuito de alimentação do Arduino, e o LM7805, possui saída constante de 5v e é 

usado no circuito para acionamento das entradas analógicas e digitais. 

5.3. Comunicação SCADA, modo online e IHM 

Nessa etapa é indicado o uso da ethernet shield, que ao ser conectado à internet, 

fornece um endereço IP compatível com os protocolos TCP e UDP, permite o 

monitoramento do processo online, fornece dados do relacionados à planta 

monitorada em tempo real como o estado de sensores e outros dispositivos, e 

apresenta a possibilidade de uma interface gráfica com desenvolvimento em HTML.  



5.4. Imunidade a ruídos eletromagnéticos 

A interferência eletromagnética (IME) é um dos maiores causadores de falhas em 

redes de computadores. Uma solução para a IME seria a construção de um case de 

acrílico revestido de alumínio ou aço zincado, que apesar de não oferecerem proteção 

elétrica, oferecem blindagem eletromagnética. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As funções citadas anteriormente são funções básicas de qualquer CLP industrial. Um 

dispositivo que possua tais funções é capaz de controlar e monitorar vários processos. 

Logo, o Arduino acompanhado de determinados shields é capaz de realizar tarefas de 

pequeno, médio e até grande porte, que antes eram vistas como tarefas que apenas 

um CLP industrial poderia executar. 

Um dos principais dilemas atuais, não só de ambientes industriais, mas também de 

estabelecimentos comerciais, é a redução de gastos e otimização de serviços em 

geral, ponto que essa proposta também visa, pois, além do dispositivo ser capaz de 

realizar funções específicas de um CLP industrial, seu custo será muito inferior. E o 

uso de CLPs destinados a pequenas aplicações vem crescendo consideravelmente, 

logo, observando essas premissas, pode-se concluir que a junção desses dois itens 

só poderá trazer benefícios, pois resultará em um equipamento de baixo custo, fácil 

manuseio e de múltiplas utilidades.  
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