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1. RESUMO 

Este projeto trata-se de como são controlados os sistemas automatizados 

utilizados em industrias de grande e pequeno porte. A automação de processos na 

indústria, em sua grande maioria, é realizada através da utilização de CLPs 

(Controlador Lógico Programável), substitutos dos antigos painéis de relés. No 

mercado, há uma variedade de fabricantes de micro CLPs que possibilitam sua 

programação através da linguagem Ladder, pois facilita a construção de toda a lógica 

que irá atuar internamente no equipamento, resultando em um custo elevado para 

aplicações industriais simples, onde sua utilização é inviabilizada. Nesse contexto, o 

objetivo deste trabalho é projetar um micro CLP de baixo custo para a automatização 

de tarefas simples na indústria. Para programá-lo, será desenvolvido um software em 

Java, que possibilite a construção de diagramas Ladder. O software, após compilar 

todo o diagrama, irá gerar o código que através da interface USB, permitirá a 

programação do uCLP para que uma determinada tarefa seja executada.  

2. INTRODUÇÃO 
 

Com a automação de processos cada vez mais utilizada no ambiente industrial, 

fazem-se uso de grandes unidades de controle denominadas CLPs. Cada unidade 

possui seus respectivos módulos que realizam o monitoramento e controle de todos 

os equipamentos a ele conectados. Dessa forma, nenhuma interação humana é 

necessária. Devido a muitos CLPs apresentarem grande complexidade na sua 

programação e possuírem um custo elevado, prejudica sua implementação em 

pequenos projetos de automação. Pois além do custo envolvido na aquisição, leva-se 

muito tempo para programá-lo e esse serviço acaba sendo realizado por funcionários 

da própria fabricante, gerando custo adicional para o comprador. Em pequenos 

projetos, quando consideramos a implementação de um CLP, o custo é um fator 

determinante que pode inviabilizar todo um projeto. (Ibrahim, 2014). 

Uma linguagem muito utilizada e conhecida para o desenvolvimento de aplicações 

industriais é a linguagem Ladder, que consiste em utilizar símbolos representando 

entradas, saídas e blocos funcionais para construir diagramas lógicos de um 

processo. Essa linguagem facilita a construção de toda uma estrutura lógica que irá 

atuar internamente no CLP controlando um determinado processo. (Ibrahim, 2014) 



    
 

3. OBJETIVOS 
 

Devido à necessidade do mercado em utilizar CLPs para projetos de controle e 

automação, o custo envolvido na sua implementação acaba por inviabilizar todo um 

projeto. Com base nisso, esse trabalho tem como objetivo projetar um micro CLP de 

baixo custo que dispõe de recursos básicos para pequenos projetos de automação. 

Para programar o dispositivo, será desenvolvido um software, utilizando a linguagem 

de programação Java, que permitirá que o usuário construa diagramas utilizando a 

linguagem Ladder e programar o micro CLP através da interface USB. 

4. METODOLOGIA 

O projeto foi baseado inicialmente em uma pesquisa de mercado contendo 

vários modelos de CLPs e suas características em comum. Com essas informações 

foram estabelecidos os requisitos mínimos do nosso equipamento, que serão 

utilizados para elaboração de todos os módulos de controle do micro CLP. 

 

 

 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizados os estudos sobre os microcontroladores e seus recursos 

disponíveis, de modo a atender os requisitos definidos na pesquisa de mercado, foi 

escolhido o microcontrolador PIC18F24K50. 

                   Recursos (28 pinos) 

 Possui 3 pinos de alimentação. 

 Possui 3 pinos de comunicação USB 

 Possui 22 pinos de I/O de uso geral 

 Possui memória de programa de 16Kbytes 

 

Tabela 1 - Tabela de classificação dos casos de uso (Autor, 2015) 

Figura 1 – PIC1F24K50 (Fosler, 2002) 



    
 

Com todos os requisitos bem definidos, foram estabelecidos os casos de uso 

envolvidos na construção, execução, gravação e instalação do dispositivo. Processos 

necessários para que o usuário consiga utilizar o equipamento com sucesso. Os 

mesmos foram escalonados para definir a ordem de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Definido todos os símbolos Laddes, instruções e seus respectivos byte-codes, 

foi compilado com êxito um simples diagrama Ladder e foi gerado o código que 

será utilizado para programar o micro CLP. Dessa forma, esse mesmo método 

será implementado no software para automatizar a compilação de qualquer 

diagrama Ladder, independendo do tamanho.   

Com o microcontrolador escolhido, foram definidas todas as rotinas, funções e 

variáveis ao longo de sua memória. A próxima etapa consiste em simular o circuito 

onde o mesmo será implementado e validar a gravação e execução do código 

gerado. Podendo ser editado e reprogramado em tempo de execução, isto é, não 

sendo necessário removê-lo do circuito. 
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