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RESUMO 

Foi desenvolvido neste trabalho um projeto que tem por finalidade a 
automatização do processo de separação de madeira serrada na empresa LHBP 
Ind. de Madeiras®. Este se dará por meio da utilização de componentes que 
auxiliam na automação de processos, como sensores, que serão responsáveis de 
enviar as condições atuais do processo para o controlador lógico programável, e 
propriamente o CLP, que irá monitorar e interagir com o sistema de separação de 
madeira. O projeto visa aumentar a confiabilidade na separação das tábuas, com 
isso, diminuindo o tempo de paradas decorrentes de separações incorretas, e por 
conseqüência aumentar a produção. 
 

Palavras – chave: Automação, CLP e Separação de Madeira. 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper was developed a project that aims at automating the process of 
separation of the lumber company LHBP Ind. Lumber ®. This will occur through the 
use of components that assist in the automation of processes such as sensors, which 
are responsible for send the current conditions of the process for the programmable 
logic controller. And own the PLC, that will monitor and interact with the system of 
separation timber. The project aims to increase reliability in separation lumber, 
therewith reducing the arrest time arising from incorrect separations, and 
consequently increase production. 
 

Keywords: Automation, PLC and Separation of Lumber. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço tecnológico das indústrias torna-se cada vez mais necessário a 

utilização de ferramentas e sistemas para um melhoramento contínuo, 

proporcionando segurança e confiabilidade nos processos de qualquer atividade 

fabril. 

A utilização da automação pode nos auxiliar em fatores críticos em processos 

industriais, garantindo inúmeros benefícios que estão ligados diretamente a 

qualidade final do produto, que requer padronização, rapidez e diminuição de 

desperdício. Além de garantir a integridade dos trabalhadores envolvidos. 

Na atualidade os controladores lógicos programáveis (CLPs), são de grande 

importância em sistemas de controles industriais devido a sua praticidade, 

flexibilidade e fácil manutenção. Plantas industriais podem utilizar métodos de 

automação que facilitem a interação do homem com o equipamento. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

O processo de separação de madeira serrada na empresa LHBP Ind. de 

Madeiras tem a finalidade de separar a madeira pela largura da tábua, a largura 

caracteriza o tipo de madeira, onde a espessura e o comprimento têm um valor fixo 

em todas as variedades da madeira produzida pela empresa. Atualmente a 

separação é realizada de forma manual, um sistema automatizado facilitará a 

execução desta tarefa. 

O tema do trabalho pode ser entendido como projeto de automação de 

máquinas, que utilizará um CLP1 e sensores, para automatizar o processo de 

separação por tipo de madeira serrada na empresa em questão. 

 

                                                             
1 CLP: Controlador Lógico Programável. 
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1.2 PROBLEMA 

A separação de madeira de forma manual não apresenta uma confiabilidade 

aceitável para a empresa, pois funcionários acidentalmente podem separar as 

tábuas de maneira incorreta. 

Será possível desenvolver um projeto de automação para o processo de 

separação por tipo de madeira serrada com a utilização de um controlador lógico 

programável na empresa LHBP Indústria de Madeiras? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

As tábuas são produzidas de maneira aleatória, portanto são serradas 

madeiras de vários tipos ao mesmo tempo, que se acumulam no final do processo. 

Funcionários dispostos no final da linha de produção realizam a separação da 

madeira para posteriormente poderem realizar o empilhamento da mesma. O quadro 

de funcionários destinados a realizar a separação da madeira é elevado, mas se faz 

necessário, caso contrário, seria inevitável parar o processo por completo até que as 

tábuas que se acumularam sejam separadas. 

Para que não se acumule madeira no final na linha, mesmo em grande 

número, os funcionários precisam trabalhar rápido, o que ocasiona a separação 

incorreta da madeira, além de fadiga no operário. Atualmente o local onde as tábuas 

são despejadas fica próximo ao chão, os operários necessitam se abaixar para 

pegar a madeira serrada, tarefa essa que é realizada durante todo o turno de 

trabalho. Com a automatização do processo de separação, a possibilidade de existir 

uma lesão por esforço repetitivo por parte do operário, ficará praticamente extinta 

neste processo. 

Um sistema automatizado garantirá a confiabilidade na separação da madeira 

serrada, pois a separação se dará de forma totalmente automática, onde sensores 

identificaram a largura da tábua, enviando este sinal ao CLP, que eventualmente irá 

realizar a separação propriamente dita. Com isso, restará aos funcionários realizar 

somente o empilhamento da madeira. Com a automatização do processo, operários 



18 

 

antes destinados a realizar a separação da madeira serrada, poderão ser 

remanejados para outros setores, isso entre outros benefícios, como segurança no 

processo, redução dos tempos de parada, o que ocasionará aumento da produção e 

produtividade. 

1.4 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um projeto de automação para um 

separador de madeira serrada com utilização de um CLP, que apresente uma 

resposta satisfatória a problemática de pesquisa.  

1.4.1 Objetivo Geral 

Desenvolver o projeto de automação de um separador de madeira serrada, 

com a utilização de um Controlador Lógico Programável na empresa LHBP Indústria 

de Madeiras. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) efetuar revisão bibliográfica de projetos de automação; 

b) efetuar revisão bibliográfica da automação; 

c) efetuar revisão bibliográfica do CLP; 

d) efetuar revisão bibliográfica de sensores; 

e) realizar avaliação do sistema atual; 

f) desenvolver o projeto elétrico de automação do separador de madeira; 

g) apresentar os resultados obtidos; 
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1.5 MÉTODO 

Para o levantamento de informações e elaboração deste projeto, serão 

utilizados os procedimentos a seguir: 

a) realizar uma avaliação do processo atual e as condições ambientais; 

b) especificar as características técnicas dos sensores; 

c) especificar o CLP da aplicação; 

d) dimensionar fonte de alimentação e proteções do circuito; 

- elaborar diagrama elétrico de automação. 

e) desenvolver o programa aplicativo em linguagem Ladder. 
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2 PROJETOS 

Projetar, de um ponto de vista geral, é apresentar soluções possíveis de 

serem implementadas para que seja resolvido um determinado problema. A solução 

visada pelo projetista deve procurar atender a uma necessidade, um resultado 

desejado, um objetivo. Um fator importante é que não existe apenas uma única 

solução para um determinado problema, portanto o projetista deverá examinar todas 

as soluções possíveis, vantagens e desvantagens de cada uma delas, e por fim 

escolher aquela que o mesmo julgar mais adequado para situação (FILHO, 2002). 

“Em uma palavra, projetar pressupõe capacidade de criação, para elaborar as 

soluções possíveis dentro de um determinado contexto, e capacidade de 

discernimento, para compará-las e selecioná-las” (FILHO, 2002, p. 1). 

Wildeman apud Vargas (2005, p. 14) propõe que os projetos tem uma série 

de características que devem ser tratadas com uma atenção especial, de acordo 

com o quadro 1. 

 

Quadro 1 - Características específicas de projetos 

Fonte: (WILDEMAN apud VARGAS, 2005, p. 14). 

2.1 ETAPAS DE UM PROJETO 

Para o desenvolvimento de um projeto devem ser levadas em consideração 

suas etapas de elaboração, que são de fundamental importância para realização da 
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tarefa de desenvolver um projeto. Algumas etapas fundamentais são descritas a 

seguir segundo Filho (2002) e Maciel (2011): 

a) Informações preliminares: Nesta etapa é realizada a coleta de informações 

necessárias para a concepção geral do projeto a ser desenvolvido; 

b) Quantificação do sistema: Com os dados obtidos na etapa anterior e de 

posse de normais técnicas aplicáveis ao projeto em questão, o projetista 

pode fazer levantamentos e previsões de execução quanto ao projeto; 

c) Definição de requisitos: Determina às características do projeto, esta etapa 

é regida pela ótica do cliente ou usuário do produto/serviço a ser 

desenvolvido. Podem ser utilizadas técnicas para obter este documento, 

como entrevistas, visitas e revisões de literatura; 

d) Desenho das plantas: Nesta etapa desenvolve-se um desenho, esboço ou 

ainda um plano, é realizado um detalhamento da fase anterior para facilitar 

a execução e visualização de como ficará o projeto; 

e) Dimensionamentos: Nesta etapa são realizados os dimensionamentos e 

especificações de todos os componentes que farão parte do projeto, 

calculados e especificados com base nos dados obtidos anteriormente, 

considerando normas e tabelas de fabricantes; 

f) Elaboração dos detalhes construtivos: O objetivo é facilitar a interpretação 

do projeto, assim permite que o mesmo seja fielmente executado. Pois 

quanto maior a clareza e mais bem detalhado estiver o projeto, melhor será 

a execução; 

g) Memorial descritivo: O objetivo do memorial descritivo é fazer uma 

descrição sucinta do projeto, com justificativas quando for necessário 

acerca das soluções adotadas. Ele é composto basicamente dos seguintes 

itens: 

- dados básicos de identificação do projeto; 

- dados quantitativos do projeto; 

- descrição geral do projeto; 

- documentação do projeto. 

h) Memorial de cálculo: Quando necessário, será apresentado neste 

documento o resumo dos principais cálculos e dimensionamentos; 
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i) Elaboração das especificações técnicas: As especificações técnicas 

detalham os tipos de materiais que serão utilizados, chegando ao nível de 

especificação do fabricante, obtendo-se características técnicas de forma 

genérica, que se aplique a qualquer fabricante; 

j) Elaboração da lista de material: Listagem de todos os materiais que serão 

empregados na execução do projeto, com suas respectivas especificações 

e quantidades; 

k) Deste ponto em diante torna-se característico a área de cada projeto, mas 

basicamente ocorrem mais três etapas: 

- Primeira análise do cliente ou ainda órgão regulamentador; 

- Revisão do projeto; 

- Aprovação do cliente ou órgão regulamentador, após revisão do projeto. 

2.1.1 Projetos de automação 

Para a elaboração de um projeto de automação, várias informações acerca da 

automatização a ser realizada devem ser levantadas, juntamente com os dados do 

projeto elétrico se for o caso, podendo estes, ser denominados de informações de 

pré-projeto. Segundo Lavill (2004) vários itens devem ser definidos para realização 

do projeto, que são: 

a) normas técnicas exigidas; 

b) temperatura ambiente; 

c) comando local ou remoto; 

d) seção e cores dos cabos; 

e) tensão e freqüência da rede e dos circuitos auxiliares; 

f) tipo do sistema de aterramento e tratamento de neutro; 

g) características elétricas dos dispositivos de manobra, controle e proteção. 
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2.1.1.1 Normas 

Normas são instrumentos que estabelecem, em relação a processos 

existentes, prescrições destinadas à utilização com vistas à obtenção de um grau 

mínimo de aceitação do produto, e estabelecendo um padrão entre produtos de 

mesma classe. Com isso proporcionando uma menor variedade de produtos e 

procedimentos, facilitando a troca de informação entre o fabricante e o cliente, e 

permitindo que um determinado produto ou procedimento possa ser utilizado em 

diversos países sem existência de conflitos. (LAVILL, 2004). 

Em projetos de instalações elétricas e automação, existem normas que regem 

essas aplicações, as normas da Internacional Electrotechnical Commission são 

comumente utilizadas em projetos de automação, dando ênfase à norma IEC 60204-

1, que trata das cores de indicadores luminosos e botoeiras. As cores são 

relacionadas à condição do equipamento ou processo. (LAVILL, 2004). 

 O Quadro 2 mostra a convenção de cores para indicadores luminosos, de 

acordo com as condições do processo, e qual deve ser a intervenção do operador. 

Cores de indicadores luminosos e seus significados 
Cor Significado Explicação Ação do operador 

Vermelha Emergência Condições perigosas Ação imediata 
Amarela Anormal Condição anormal Monitorar / intervir 
Verde Normal Condição normal Opcional 
Azul Obrigatório Requer ação do operador Ação obrigatória 

Branca Neutro Outras condições Monitorar 
Quadro 2 - Cores de indicadores luminosos 

Fonte: (IEC 60204-1 apud LAVILL, 2004). 

Ainda conforme autores referidos, as botoeiras luminosas ou simples, deverão 

ser relacionados à intervenção a ser executada pelo operador, devem-se utilizar 

cores apropriadas para função empregada na operação da máquina ou 

equipamento. O Quadro 3 mostra a relação de cores de botoeiras condizentes a 

função da mesma no processo. A cor vermelha para parada e emergência não 

poderá depender da luminosidade da sua própria cor, a mesma deverá ser vermelha 

independente das condições. 
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Relação e cores e significados das botoeiras 
Cor Significado Explicação 

Vermelha Emergência 
Atuar em condições de parada ou 

emergência 
Amarela Anormal Atuar no caso de evento anormal 
Verde Normal Atuar no caso de evento normal 

Azul Obrigatório 
Atuar em condições que 

requerem ações obrigatórias 
Branca Sem designação específica Uso geral menos emergências 

Cinzenta Sem designação específica Uso geral menos emergências 
Preta Sem designação específica Uso geral menos emergências 

Quadro 3 - Significado das cores das botoeiras 

Fonte: (IEC 60204-1 apud LAVILL, 2004). 

2.1.1.2 Dispositivos de proteção 

Segundo Filho (2002), na etapa de dimensionamento, serão especificados e 

dimensionados todos os componentes do projeto, calculados com bases em 

informações técnicas, e informações do processo, atendendo as normas aplicáveis. 

Para o projeto de automação em questão, serão dimensionadas apenas as 

proteções dos componentes utilizados, pois o circuito de potência não é abordado 

neste projeto. 

Para proteção dos componentes serão utilizados fusíveis e disjuntores. De 

acordo com Filho (2002), fusíveis podem são entendidos como: 

Elementos de proteção que, pela fusão de uma parte dimensionada para tal, 
seccionam o circuito no qual se acham inseridos, interrompendo a 
circulação de corrente, quando este excede um valor estabelecido durante 
um intervalo de tempo determinado (necessário para provocar a elevação 
de temperatura no elemento fusível até a sua fusão). Constituem o tipo de 
dispositivo de uso mais tradicional na proteção de circuito e sistemas 
elétricos. (FILHO, 2002, p.165). 

Os fusíveis devem ser dimensionados para uma corrente  !, que deve ser no 

mínimo 20% superior a corrente nominal do circuito, denominada  ". Com o 

acréscimo do fator 1,2 sobre a corrente nominal, permite que o fusível suporte picos 

de corrente que sejam inferiores a  !, com isso também se evita o envelhecimento 

prematuro do dispositivo. (DOMINGUES, 2009).  

Outros dispositivos comumente utilizados para proteção, mais 

especificamente para rede de baixa tensão, são os disjuntores termomagnéticos, 

que são capazes de interromper uma corrente faltosa antes que os efeitos causados 
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por esta, possam comprometer a rede e os dispositivos nela instalados, e também 

seccionar o circuito quando existir uma sobre carga na rede. (MATTOS, 2010). 

O referido autor faz uma citação quanto à definição de disjuntor, a qual foi 

extraída da IEEE Std 242 (2001) que define o dispositivo de seccionamento como 

“um dispositivo que pode realizar manobras de abertura e fechamento manuais e 

caso exposto a uma determinada sobre corrente deve atuar abrindo o circuito 

automaticamente sem que haja danos ao mesmo”.  

Para o dimensionamento de um disjuntor devem ser considerados vários 

fatores, tais como, corrente nominal do circuito, tensão nominal e fator de potência 

da instalação, segundo CREDER (1997) o valor da correte monitorada pelo disjuntor 

pode ser estabelecida com a utilização da equação 1, que foi estabelecida através 

de variações das leis de Ohm. 

 " =
#

$∗!#
                                                                                                                     (1) 

Onde: 

 " : Corrente nominal; 

P: Potência em Watts; 

U: Tensão nominal; 

FP: Fator de potência da instalação. 

2.1.1.3 Segurança em sistemas automatizados 

 Os dispositivos de proteção em sistema de automação, em grande maioria 

tratam das instalações elétricas do sistema, que podem causar danos aos 

equipamentos e principalmente as pessoas que estão em contato direto com o 

processo. Segundo NBR5410 apud Lavill (2004), quando determinadas medidas de 

proteções não forem respeitadas, é necessário tomar medidas de segurança 

combinadas. De forma geral a NBR5410 apresenta medidas de segurança que 

devem ser tomadas em todos os sistemas que constituem dispositivos e circuitos 

elétricos: 

a) proteção contra choques elétricos: proteção contra contatos diretos ou 

indiretos por meio de sistema de aterramento, tensão de contato limite e 

seccionamento da alimentação 
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b) proteção contra efeitos térmicos: riscos de queimaduras, prejuízo no 

funcionamento da instalação, deterioração dos materiais; 

c) proteção contra sobrecorrentes: atende-se uma regra geral, onde 

condutores vivos (energizados) devem ser protegidos por um ou mais 

dispositivos de seccionamento automático contra sobrecorrentes e curto-

circuitos; 

d) proteção contra sobretensões: as sobretensões em instalações elétricas de 

baixa tensão, não devem comprometer a segurança das pessoas, nem a 

integridade das instalações e dos equipamentos; 

e) proteção contra quedas e falta de tensão: deve ser tomadas medidas de 

proteção quanto a queda de tensão, a posterior restabelecimento de 

energia, não pode colocar em risco as pessoas envolvidas; 

 f) seccionamento e comando: todo o circuito deve atender a necessidade de 

ser seccionado quando necessário, tendo conhecimento que certos 

dispositivos não permitem o seu seccionamento com os condutores vivos, 

deve ser especificados que atendam as necessidades; 

Os dispositivos de proteção devem ser aplicados para garantir a segurança 

das pessoas envolvidas, contra os riscos originados das instalações elétricas. A 

NBR5410 apresenta formas e regulamentos para que as proteções em sistemas 

elétricos sejam aplicadas da melhor maneira possível. Seguindo as informações 

contidas na norma, uma instalação de baixa tensão está apta a operar com 

segurança dentro dos critérios estabelecidos. 

2.2 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O gerenciamento de projetos é basicamente a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas quanto a projetos a fim de cumprir seus 

requisitos (GUIA PMBOK, 2008). 

Ainda de acordo com o referido autor, para o projeto obter sucesso, a equipe 

de projeto deve selecionar os processos apropriados para cumprir os objetivos do 

projeto, deve-se também, usar uma abordagem definida que possa ser utilizada para 

atender aos requisitos. Consequentemente deve-se cumprir os requisitos para 
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atender as necessidades das partes interessadas, e obter um equilíbrio entre as 

demandas concorrentes de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e riscos para 

chegar ao resultado desejado. 

Os processos do projeto são executados pela equipe do projeto, no geral, são 

classificados como processos de gerenciamento de projetos, os quais garantem o 

fluxo eficaz ao longo de sua existência, abrangendo ferramentas e técnicas 

envolvidas na aplicação de habilidades e capacidade nas áreas de conhecimento. 

Ou classificados como processos orientados a produto, onde especificam e criam o 

produto do projeto, o escopo do projeto não pode ser definido sem algum 

entendimento básico de como criar o produto especificado (GUIA PMBOK, 2008). 
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3 A AUTOMAÇÃO 

Automação é um conceito e um conjunto de técnicas apoiadas em 

equipamentos capazes de atuar com eficiência em relação as informações recebidas 

do meio sobre o qual atuam. Com base nas informações recebidas, o sistema 

calcula e toma uma ação corretiva mais apropriada para execução da tarefa, 

caracterizando um sistema de malha fechada, conhecido como sistemas de 

realimentação. O sistema mantém uma relação expressa entre o valor da saída, em 

relação ao da entrada de referência do processo. (SILVEIRA; SANTOS, 2002). 

Silveira e Santos (2002, p.24) conclui que: 

O sistema deverá seguir as leis básicas da cibernética (ciência que estuda e 
estabelece a teoria geral de sistemas). Uma delas é que sistema dotado de 
retroação e controle implica na presença de informações requeridas para 
seu controle. 

O diagrama de blocos demonstrado na figura 1 ilustra uma malha de 

realimentação necessária segundo Silveira e Santos (2002). 

 

Figura 1 - Diagrama de blocos de um sistema de automação industrial 

Fonte: Disponível em: (http://clpredes.wordpress.com/) acessado em: 09/08/2012. 

 

Pode-se ter por definição automação como, um sistema apoiado em 

computadores, que substitui o trabalho humano, em favor a integridade das 

pessoas, qualidade, aumento da produção ou da redução de custos. Aperfeiçoando 

assim os objetivos das indústrias, dos serviços e bem estar (MORAES; CASTRUCCI 

apud MARTINS, 2007, p.5). 

Para Oliveira (1993), a automação industrial é um conjunto de técnicas 

destinadas a tornar automáticos vários processos fabris dentro de uma indústria. 
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Automático, significa ter um mecanismo de atuação própria, que realize uma 

ação requerida em um tempo determinado, ou em função a respostas para certas 

condições (RIBEIRO, 2005). 

Ribeiro (2005, p.1) faz uma observação importante acerca de controle 

automático e automação: 

Como o controle automático é feito praticamente sem a intervenção do 
operador humano, há quem confunda controle automático com automação. 
O controle automático é uma das camadas da automação, que possui 
outras como alarme e intertravamento, detecção de fogo e incêndio. 

A automação industrial pode ser dividida em três grandes áreas não 

claramente delimitadas: automação fixa, automação programável e automação 

flexível (PAZOS, 2002). 

 

Figura 2 - Separação das três grandes áreas da automação industrial 

Fonte: (FILHO; FLÓRIO, 2007, p.3). 

 

De acordo com Silveira e Santos (2002), a automação fixa é formada por 

estações de trabalho especialistas, que processam o produto realizando 

determinadas tarefas, específicas para o produto processado. Processo destinado a 

produções elevadas. 

A automação programável está baseada em um equipamento capaz de 

fabricar uma variedade de produtos com características diferentes, de acordo o 

programa do equipamento. Esse tipo de automação é utilizado quando os lotes a 

serem produzidos são pequenos. (PAZOS, 2002). 

Os sistemas baseados em automação flexível têm características da 

automação fixa e programável, na automação flexível o volume de produção é 

médio, e a máquina pode ser programada para produzir outro produto, mas não com 

muitas variações. O equipamento deve ser adaptável a um número elevado de 

produtos similares, tornando assim o processo mais flexível que a automação fixa 

(PAZOS, 2002; CARRARA, 2011).  



30 

 

3.1 HISTÓRIA DA AUTOMAÇÃO 

Historicamente, o surgimento da automação está ligado com a mecanização, 

remontando da época de 3.500 e 3.200 a.C, com a utilização da roda. O objeto era 

sempre o mesmo, facilitar o trabalho do homem a fim de diminuir o esforço braçal 

por meio de mecanismos, liberando assim tempo disponível para realização de 

outros afazeres (SILVEIRA; SANTOS, 1998 apud SILVA, 2007). 

A palavra automation foi inventada pelo marketing de uma indústria de 

equipamentos na década de1960. A palavra automação buscava sem dúvidas 

enfatizar a participação de computadores no meio industrial, para o controle 

automático de processos. (MORAES; CASTRUCCI, 2001). 

 

3.2 ARQUITETURA DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

A automação industrial exige a realização de muitas funções, que são 

entendidas como níveis diferentes de automação, encontradas em uma planta 

industrial. Tem-se então uma representação em forma de pirâmide, denominada 

pirâmide de automação, como ilustra a figura 3. 

 

Figura 3 - Pirâmide de automação 

Fonte: (MORAES; CASTRUCCI, 2001, p.17). 
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Na base da pirâmide apresentada na figura 3, está o controlador lógico 

programável (CLP), atuando via inversores, conversores e outros processos 

produtivos. No topo da pirâmide, a característica marcante é a informatização ligada 

ao setor corporativo da empresa (MORAES; CASTRUCCI, 2001). 

A maneira como o CLP atua no processo está simbolizado na figura 4, 

quando as variáveis de entrada informam as condições que se encontra o sistema 

controlado. Esses sensores, podem ser uma haste fim de curso, um termostato, 

entre outros existentes para aplicações diversas, alimentam as entrados com níveis 

lógicos, em função do programa alocado na memória do CLP. As saídas executam a 

todo instante fechamento de válvulas, acionamento de motores, etc. (NATALE, 

2002). 

 

Figura 4 - Automação com controlador programável e supervisão 

Fonte: (MORAES; CASTRUCCI, 2001, p.19). Modificado por: Autor. 
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4 O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 

O CLP pode ser entendido, como um sistema de controle de estado sólido, 

onde as instruções lógicas são armazenadas em uma memória, podendo executar 

funções equivalentes às de um painel de relés onde é executada a lógica do sistema 

(OLIVEIRA, 1993). 

Georgini (2002) tem uma visão mais ampla acerca de CLP, mas não contradiz 

Oliveira (1993): 

O Controlador Lógico Programável, 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 (seqüência lógica, temporização e 
contagem, por exemplo) além de realizar operações lógicas e aritméticas, 
manipulação de dados e comunicação em rede, sendo utilizado no controle 
de Sistemas Automatizados (GEORGINI, 2002, p.48). 

Segundo Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) CLP é definido 

como: “um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com 

aplicações industriais” (ABNT apud MARTINS, 2007, p.21). 

Existem várias definições acerca do controlador, para a National Electrical 

Manufactures Association (NEMA) entende-se como CLP: 

Aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para o 
armazenamento interno de instruções para implementações específicas, 
tais como lógica, seqüenciamento, temporização, contagem e aritmética, 
para controlar, através de módulos de entradas e saídas, vários tipos de 
máquinas ou processos (NEMA apud VIANNA, 2008a, p.5). 

Segundo Moraes e Castrucci (2001), consegue-se através do controlador 

programável, automatizar uma quantidade elevada de ações simultâneas 

substituindo o homem, obtendo mais precisão, confiabilidade, custo e rapidez. As 

informações de entrada coletadas são analisadas, o controlador programável (CP) 

toma as decisões, os comandos são enviados paras as saídas, tudo 

simultaneamente com processo produtivo em execução (MORAES; CASTRUCCI, 

2001, p.18). 

Historicamente, os primeiros CLPs surgiram em meados de 1968, a 

Hydromatic da General Motors determinou critérios para o projeto. A Gould Modicon 

desenvolveu em 1969 o primeiro dispositivo a atender às especificações. Em 1971, 

ocorreram as primeiras aplicações fora da indústria automobilística e, em 1975 o 



33 

 

controlador PID2 foi introduzido. A partir de 1977, os CLPs passaram a utilizar 

microprocessadores para substituir os componentes eletrônicos discretos 

(ROSÁRIO, 2007). 

4.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

O princípio de funcionamento de um CLP é semelhante ao de todo sistema 

microprocessado, dependendo de fatores essenciais (MARTINS, 2007 e SILVEIRA; 

SANTOS, 2002): 

a) Transferência de sinais externos existentes na interface de entrada para 

memória de dados; 

b) Inicia varredura das instruções contidas no programa inserido através de 

software aplicativo, armazenado-as na memória de dados. 

c) Concluída varredura das instruções, os dados processados atualizam a 

interface de saída. Paralelamente a memória de dados recebe dados 

provenientes da interface de entrada. 

A figura 5 demonstra o ciclo de funcionamento de um CLP, ou simplesmente 

scan. 

 

Figura 5 - Principio de operação de um CLP 

Fonte: (SILVA FILHO, 2000 apud MARTINS, 2007, p.29). 

                                                             
2 PID: Proporcional Integral Derivativo 
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4.2 ARQUITETURA 

Segundo Rosário (2007), os controladores lógicos programáveis industriais 

possuem em sua arquitetura basicamente: 

a) fonte de alimentação; 

b) Central Processing Unit (CPU3); 

c) circuitos de entrada e saída; 

d) base ou Rack. 

4.2.1 Fonte de alimentação 

A fonte de alimentação é responsável pela tensão de alimentação da CPU e 

dos circuitos/módulos de entrada e saída. Em alguns casos, fornece uma saída 

auxiliar de baixa corrente (GEORGINI, 2002; NATALE, 2007). 

O dispositivo de alimentação desempenha um importante papel na operação 

do sistema de um PLC4. Além de fornecer níveis de tensão para alimentação do 

equipamento, funciona como dispositivo de proteção. Monitorando os níveis de 

tensão e corrente, quando estes níveis ultrapassarem valores especificados pelo 

fabricante, a fonte pode interagir com o processador gerando uma interrupção 

(GEORGINI,2002). 

 

Figura 6 - Fonte de alimentação QUINT POWER – Phoenix Contact® 

Fonte: (PHOENIX CONTACT). 

                                                             
3 CPU: Central processing unit (Unidade central de processamento). 
4 PLC: Programmable Logic Controller 



35 

 

Segundo Georgini (2002, p.69): 

Em alguns casos, os Módulos de I/O necessitam, além das tensões 
fornecidas pela Fonte do PLC, de alimentação externa. A fonte do PLC é 
responsável pela alimentação do circuito lógico dos Módulos de I/O, sendo 
que a fonte externa alimenta os circuitos de potência, ou circuitos externos – 
entrada ou saída (Módulos Discretos e Analógicos) ou ainda fornece um 
nível de tensão com maior capacidade de corrente de corrente para os 
Módulos especiais. 

4.2.2 CPU 

A unidade central de processamento (CPU) inclui circuitos internos, sistemas 

de memórias e processador, que executam o programa alocado na memória do CLP 

(ROSÁRIO, 2007; OLIVEIRA, 1993). 

A CPU é o centro nervoso do sistema. Ela recebe os sinais digitais e os 
sinais analógicos dos sensores do campo conectados aos módulos de 
entrada e também recebe os comandos e os dados via comunicação em 
rede (quando for o caso). Em seguida executa as operações lógicas, as 
operações aritméticas e avançadas como as de controle de malha 
programadas na memória do usuário e atualiza os cartões de saída digitais 
e analógicos (PEREIRA, 2003, p.6). 

 

Figura 7 - Modelos de CPU SLC 500 

Fonte: (http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/SLC-500-Controllers). 

 

Atualmente, a CPU é constituída por processadores ou microcontroladores de 

8, 16 ou 32 bits. Em PLCs maiores, existem um co-processador adicional para 

aumentar a capacidade de processamento em cálculos complexos, além de uma 
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random access memory (RAM), e uma memória Flash EPROM5 ou E2PROM6 

(MARTINS, 2007). 

4.2.2.1 Processador 

O desenvolvimento tecnológico de um PLC depende do processador utilizado, 

que pode ser desde um microprocessador/controlador convencional, até um 

processador dedicado (GEORGINI, 2002). 

O microprocessador é responsável pelo processamento do programa, isto é, 

coleta os dados das entradas, efetua o processamento seguindo o programa do 

usuário armazenado na memória, e envia os dados para as interfaces de saída 

(VIANNA, 2008a). 

Ainda de acordo com o referido autor o processamento poderá ter estruturas 

diferentes para execução de um programa, como: 

a) processamento cíclico: As instruções do programa contidas na memória do 

usuário, são lidas uma após a outra sequencialmente do início ao fim, daí 

retornando ao início ciclicamente; 

b) processamento por interrupção: Ocorrências no processo controlado, não 

podem aguardar o ciclo completo de execução do programa. Neste caso ao 

reconhecer uma ocorrência deste tipo, a CPU interrompe o ciclo normal e 

executa outro programa chamado de rotina de interrupção. Ao finalizar a 

situação, o programa voltará a ser executado do ponto que ocorreu a 

interrupção; 

c) processamento comandado por tempo: Este processamento pode ser 

entendido como uma interrupção, porém elas não ocorrem por situações 

ocorridas no processo. Essas interrupções ocorrem em intervalos regulares 

de tempo dentro do ciclo normal do programa; 

d) processamento por evento: Ocorre em eventos específicos, tais como 

retorno de energia, falha na bateria, estouro de tempo de supervisão do 

                                                             
5 EPROM: Erasable programmable read-only memory (memória programável apagável somente de 
leitura) 
6 E2PROM: Electrically erasable programmable read only memory (memória somente de leitura 
programável apagável eletricamente). 
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ciclo da CPU. Para este último evento tem-se o chamado Watch Dog Time 

(WDT), que normalmente ocorre como procedimento ao se detectar um 

estouro de tempo de ciclo da UCP7, parando o processamento numa 

condição de falha determinada no programa. 

4.2.3 Memórias 

O sistema de memória da CPU é composto pela memória de sistema de 

operação e pela memória de aplicação (GEORGINI, 2002). Conforme demonstra a 

figura 8. 

 

Figura 8 - Estrutura básica do sistema de memória 

Fonte: (GEORGINI, 2002, p.55). 

 

O sistema de memória é uma parte vital no processador de um controlador 

programável (CP), armazenando as instruções e dados necessários para executá-

las. A escolha de um determinado tipo de sistema de memória depende (VIANNA, 

2008a): 

- do tipo de informação armazenada; 

- da forma como a informação será processada pela CPU. 

As informações armazenadas em um sistema de memória são chamadas de 

palavras de memória, formadas sempre com o mesmo número de bits (VIANNA, 

2008a). 

Acerca de palavra de memória, Oliveira (1993) afirma que: 

A capacidade de memória dos Controladores Programáveis de grande porte 
é “k” palavras (K=1024), sendo cada palavra constituída de dois bytes e 
considerada como uma localização de memória. Os Controladores 

                                                             
7 UCP: Unidade Central de Processamento 
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Programáveis manipulam dados de 16 bits que proporcionam um conjunto 
de instruções mais eficaz e uma capacidade maior de memória; a base de 
trabalho das instruções vai de “-32768 a +32767” – o que representa a 
operação de números inteiros de 16 bits com sinal (OLIVEIRA, 1993, p. 23). 

Um sistema de memória pode ser visualizado como uma longa fila de células 

de memória. Como cada uma dessas células contém uma informação digital do tipo 

“0” ou “1”, passarão a ser denominadas como bit de memória. Os processadores 

podem manipular mais de um bit por vez, essa lista de bits na memória passa a ser 

organizada em grupos compatíveis com a capacidade do processador, esses grupos 

recebem denominações conforme seu tamanho (SANTOS, 1994 apud MAASS, 

2000): 

a) nibble = 4 bits; 

b) byte = 8 bits; 

c) word = 16 bits; 

d) double word = 32 bits. 

Esses elementos formarão a estrutura do mapa do sistema de memória, a 

organização do mapa de memória varia entre fabricantes, e ainda de modelos para 

um mesmo fabricante, como o funcionamento dos CLPs são semelhantes, pode-se 

generalizar que seu mapa de memória seja constituído por cinco regiões distintas, 

conforme ilustrado na figura 9. (SANTOS apud MAASS, 2000). 

MEMÓRIA EXECUTIVA 

MEMÓRIA DO SISTEMA 

MEMÓRIA IMAGEM OU DE STATUS 

MEMÓRIA DE DADOS 

MEMÓRIA DO USUÁRIO 

Figura 9 - Mapa de memória genérico de um CLP. 

Fonte: (VIANNA, 2008a, p.13). 

4.2.3.1 Memória executiva  

É formada por memórias do tipo ROM8 ou PROM9, em seu conteúdo está o 

sistema operacional responsável pelas operações realizadas pelo CLP (VIANNA, 

                                                             

8 ROM: Read Only Memory – Memória somente de leitura. 
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2008). Para Georgini (2002), a memória executiva armazena o programa 

desenvolvido pelo fabricante, determinando como o PLC deve operar em relação à 

execução do programa de aplicação, controle de serviços periféricos e atualização 

dos módulos de entradas e saídas. 

4.2.3.2 Memória do sistema 

Armazena resultados, e/ou operações intermediárias geradas pelo sistema 

quando necessário. Poder ser considerado como um tipo de rascunho, pois está 

área é formada por uma memória do tipo RAM (VIANNA, 2008a). 

Georgini (2002) denomina a memória de rascunho como rascunho do 

sistema, segundo ele: 

Rascunho do Sistema: Trata-se de uma área de memória reservado para o 
armazenamento temporário de uma quantidade pequena de dados, utilizado 
pelo Sistema de Operação para cálculos ou controle (calendário e relógio 
internos, sinalizadores – flags – de alarmes de erros) (GEORGINI, 2002, 
p.55). 

4.2.3.3 Memória de imagem ou status 

A memória de imagem é a área de memória reservada para interligação entre 

o CLP e dispositivos externos. Nesta área temos os dados do equipamento, seja ele 

de entrada ou de saída. Todas as informações sobre o equipamento que se refere 

ao programa do usuário estão localizados nesta memória (OLIVEIRA, 1993). 

Após realizar a leitura dos estados das entradas e saídas, o CLP armazena 

essas informações na área denominada status das entradas e saídas ou imagem 

das entradas. Após o processamento das informações, os resultados serão 

armazenados na área denominada status das saídas ou imagem das saídas 

(VIANNA, 2008a). 

4.2.3.1 Memória de dados 

                                                                                                                                                                                              

9 PROM: Programmable Read Only Memory – Memória somente de leitura programável. 
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Memória de dados armazena temporariamente os estados de entradas e 

saídas, marcadores de presets,de temporizadores/contadores e valores digitais para 

que a CPU processe-os. A cada varredura a memória de dados é atualizada, 

geralmente é uma memória RAM (MARTINS, 2007). 

Este tipo de memória é uma área reservada para controle do programa do 

usuário. Nesta área encontram-se dados referentes ao processamento do programa, 

os bytes desta área são de controle. É uma tabela de valores manipuláveis 

(OLIVEIRA, 1993). 

4.2.3.2 Memória do usuário 

Nesta área é armazenado o programa desenvolvido pelo usuário para a 

execução da tarefa determinada. Trata-se normalmente de uma memória EPROM, 

ou ainda uma memória RAM com bateria de segurança (GEORGINI, 2002). 

“A CPU processa este programa, atualiza a memória de dados internos 

imagem E/S e retorna novamente para esta área de memória” (OLIVEIRA, 1993, 

p.15). 

4.2.4 Interfaces de entrada e saída 

A diferenciação de nomenclatura acerca de circuitos de I/O10 ou módulos de 

I/O, é dada pela estrutura do CLP. Em CLPs do tipo compactos, a CPU e interfaces 

de I/O são alojados em um mesmo invólucro, utiliza-se neste caso a denominação 

circuitos de I/O. Para PLCs modulares a CPU e I/O são disponíveis de forma 

independente, é utilizado o termo módulos de I/O (GEORGINI, 2002). 

Os dispositivos de entrada e saída do CLP são responsáveis de filtrar sinais 

recebidos ou enviados para os componentes externos do sistema de controle. Estes 

dispositivos podem ser botoeiras, sensores analógicos, sensores digitais, bobinas, 

lâmpadas de sinalização, entre outros. A partir deste ponto, é utilizado o termo 

                                                             
10 I/O: Input / Output – Entrada / Saída 
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módulos de I/O indistintamente (VIANNA, 2008a). A figura 10 mostra uma 

representação de como são ligados os dispositivos externos ao CLP. 

 

 

Figura 10 – Representação das entradas e saídas dos dispositivos em um CLP modular 

Fonte: (SANCHES; ANDRADE, 2011, p.42). 

4.2.4.1 Módulos digitais 

De forma genérica os módulos de I/O discretos (digitais) são divididos em 

módulos de entrada e módulos de saída. Para CLPs modulares há módulos 

combinados, onde existem pontos de entrada e saída no mesmo módulo 

(GEORGINI, 2002). 

Os módulos de I/O interagem com dispositivos externos para verificar e alterar 

as condições do processo, Georgini (2002), Moraes e Castrucci (2001) explicam 

quais são estes dispositivos e as características dos módulos de I/O: 

a) os módulos de entrada recebem sinais dos dispositivos de entrada, tais 

como: sensores, chaves, entre outros, convertendo-os em níveis 

adequados para serem processados pela CPU. Para proteção, cada um 

dos circuitos de entrada contém um optoisolador, quando o circuito é 

fechado pelo dispositivo de entrada, o diodo emissor de luz sensibiliza o 
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componente de base, fazendo que circule uma corrente baixa no circuito do 

PLC; 

b) Os módulos de saídas enviam sinais aos dispositivos de saída, tais como: 

motores, atuadores e sinalizadores. Esses sinais podem ser resultantes da 

lógica do programa do usuário, ou podem ser forçados pelo usuário 

independente do programa. As saídas podem ser acionadas por três 

maneiras: 

- Saída a relé: Quando ativado o endereço referente à saída, um 

solenóide é acionado, fechando-se o contato da borneira de saída do 

controlador; 

- Saída a transistor: Trata-se da utilização de um componente de estado 

sólido, constituído por um transistor NPN, do tipo efeito de campo 

(FET). Normalmente é o módulo mais utilizado, recomendado quando 

são utilizadas fontes de corrente contínua; 

- Saída a triac: Características semelhantes à saída a transistor, mas 

esse componente de estado sólido é utilizado para fontes de corrente 

alternada. 

4.2.4.2 Módulos analógicos 

Existem dois tipos de entradas e saídas analógicas, as que trabalham com 

sinais de tensão proporcional à grandeza trabalhada, e as que trabalham com sinal 

de corrente. Para os sinais de tensão, as faixas mais utilizadas são de ±10V e 

0±10V. A transmissão de sinais de tensão são sensíveis a ruídos, e queda de tensão 

devido à distância entre o componente de campo e o CLP. Na transmissão do tipo 

corrente, tem-se a certeza de que o sinal transmitido pelo transdutor chega ao CLP, 

e que o sinal enviado pelo controlador chega ao atuador, desde que não ocorra fuga 

de corrente, nem problemas na fiação. Um dos padrões de transmissão de corrente, 

opera na faixa de 0-20mA, para detectar problemas com a interrupção do cabo de 

sinal, utiliza-se também o padrão de 4-20mA, onde um sinal de corrente nula permite 

que o módulo de entrada detecte o problema, e uma rotina criada no programa do 

usuário se encarrega de tratar o problema (PEREIRA; MATAKAS JR., 2006). 
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4.2.5 Classificação dos CLPs 

Embora uma classificação de CLP´s devesse levar em considerações vários 

aspectos, tais como número de pontos de entradas e saídas, capacidade de 

memória, comunicação, recursos de software e programação. Para uma melhor 

praticidade pode-se considerar a seguinte classificação: Micro e Mini CLPs, CLPs de 

pequeno, médio e grande porte. Uma classificação tomando como base o número 

de I/O é apresentada no quadro 4 (MARTINS, 2007). 

Porte Nº de pontos 
Micro +/- 20 
Mini +/- 180 
Pequeno +/- 400 
Médio Até 3000 
Grande Acima de 3000 

Quadro 4 - Classificação dos CLPs por número de I/O 

Fonte: (MARTINS, 2007, p.28). 

 

Para Georgini (2002), existem algumas divergências entre autores e 

fabricantes quanto aos critérios de classificação, especialmente relacionada à 

quantidade de pontos de I/O que a CPU pode controlar e a capacidade de memória 

disponível. Ainda segundo Georgini, com base nos pontos de I/O e quantidade de 

memória disponível, pode-se ter outro tipo de classificação: 

a) Micros PLCs (até 64 pontos de I/O e até 2Kwords de memória); 

b) Pequenos PLCs (de 64 a 512 pontos de I/O e até 4Kwords de memória); 

c) Médios de (de 256 a 2048 pontos de I/O e dezenas de Kwords de 

memória); 

d) PLCs grandes (acima de 2048 pontos de I/O e centenas de Kwords de 

memória). 

A classificação de Martins (2007) quanto ao porte de CLPs é valida, mas a 

posição de Georgini (2002) é mais bem aceita, devido considerar aspectos de 

capacidade de memória do CLP. Portanto, para este trabalho será adotado a 

ideologia de Georgini (2002) quanto à classificação de CLPs. 
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4.2.5.1 Estrutura mecânica dos CLPs 

A configuração dos diversos fabricantes de CLP pode ser apresentada em 

duas formas básicas: compacta, em que a CPU e todos os módulos de entrada e 

saída se encontram no mesmo invólucro e a modular, onde a CPU e os módulos de 

I/O se encontram separados e vão sendo montados conforme a configuração exigida 

(NATALE, 2002). 

“Base, ou rack, é responsável pela sustentação mecânica dos elementos que 

compõem o PLC” (GEORGINI, 2002, p.70). 

 

Figura 11 - Exemplo de CLP compacto 

Fonte: (Disponível em: http://www.indiamart.com/control-automation/plc-
drives.html). 

4.3 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 

A linguagem de programação que atende a norma International 

Electrotechnical Committe (IEC) 1131-3 é uma entre as muitas de alto nível 

existentes. Linguagem de alto nível é aquela que se aproxima da linguagem 

humana, essa linguagem foi desenvolvida levando em conta aspectos da 

automação. Surgiram representações diferentes para a mesma linguagem (NATALE, 

2002): 

a) Diagrama de contatos, do inglês Ladder diagram (LAD); 

b) Lista diagrama em blocos de funções, do inglês Function blocks diagram 

(FDB); 
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c) Texto estruturado, do inglês Structured Text (ST); 

d) Linguagem sequencial, do inglês Sequential function chart (SFC); 

e) Lista de instruções, do inglês Instruction list (IL). 

A primeira linguagem criada para programação de CLPs, foi a linguagem 

Ladder. O fato de ser uma linguagem gráfica, os símbolos da linguagem são 

semelhantes aos existentes em esquemas elétricos, esse fato foi determinante para 

aceitação do PLC por técnicos e engenheiros acostumados com o sistemas de 

controle a relés. Provavelmente, é ainda a mais utilizada (GEORGINI, 2002). 

4.3.1 Linguagem Ladder 

O nome Ladder deve-se a representação da linguagem ser semelhante a uma 

escada, do inglês ladder, na qual duas barras verticais paralelas são interligadas 

pelas linhas de programação, formando os degraus da escada (GEORGINI, 2002).

 

Figura 12 - Exemplo de programação em linguagem Ladder 

Fonte: Disponível em: (http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA7EwAD/programacao-
ladder). 

 

A linguagem Ladder “Permite programar desde funções binárias até funções 

matemáticas complexas” (MORAES; CASTRUCCI, 2001, p.46). 

Moraes e Castrucci (2001) apresentam as regras que constituem os 

elementos básicos, tais como, bobinas, contatos e linhas da linguagem de diagrama 

de blocos (Ladder): 
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a) as bobinas ficam a direita das linhas horizontais; 

b) as linhas verticais são denominadas linhas mãe; 

c) das linhas verticais partem as linhas horizontais que podem ligar-se a mais 

linhas verticais; 

d) as sequências de causa e efeito orientam-se da esquerda para direita, de 

cima para baixo; 

e) a habilitação das bobinas nas linhas horizontais depende da afirmação dos 

contatos à sua esquerda. 

4.3.2 Instruções avançadas da linguagem Ladder  

A evolução do ladder original tem tornado a linguagem mais poderosa. Foram 

acrescidas funções novas ao ladder básico com funções de temporização, 

contagem, movimentação de dados, funções aritméticas, lógicas, etc. O termo 

função é utilizado para descrever instruções que executem uma manipulação com 

os dados. Estas instruções estão ainda baseadas na lógica de relés, embora 

permitam implementar lógicas complexas. A forma de representação de uma função 

depende do fabricante do controlador, embora o formato seja muito semelhante 

entre elas (APOSTILA..., 2007, p.64-65). 

Algumas instruções avançadas na linguagem Ladder, tratam da manipulação 

de dados, sendo estes deslocados ou armazenados em pilhas. Um exemplo de 

armazenamento pode ser entendido pela utilização da pilha FIFO11, segundo a 

Rockwell Automation®, as pilhas de memória FIFO são controladas por um 

endereço de arquivo que controla as posições da pilha, sendo estas posições pré-

definidas pelo programador. As informações são armazenadas de forma, que o 

último dado a ser inserido, seja o primeiro a ser retirado da pilha, com auxílio de 

instruções destinadas a tais tarefas. Ainda segundo o referido autor, outra instrução 

avançada que é comumente utilizada, é o contador de alta velocidade, que é 

destinado a leitura de pulsos, onde, a frequência do sinal emitido é elevada, alguns 

contadores tem capacidade de leitura de até 20 KHz.  

 

                                                             
11 FIFO: First In Firt Out 
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4 SENSORES 

Sensor é definido como sendo um dispositivo sensível a algum fenômeno 

físico. Por meio dessa sensibilidade, estes dispositivos enviam um sinal, que pode 

ser baseado em um simples abrir e fechar de contatos, ou pode emitir um sinal que 

varia com o tempo, caracterizando um sensor analógico. Estes sinais são enviados 

para dispositivos de medição ou controle. (SILVEIRA; SANTOS, 2002). 

Para Pazos (2002) um transdutor é um dispositivo capaz de transformar uma 

forma de energia em outra, com o objetivo de realizar uma medição de uma forma 

de energia que esta relacionada à outra por meio de uma relação conhecida. O 

transdutor produz um sinal elétrico de saída, que representa a grandeza que esta 

sendo medida. O sensor por outro lado, é apenas a parte sensitiva do transdutor, 

que necessita muitas vezes de um circuito eletrônico para seu funcionamento, 

consequentemente emitindo um sinal elétrico, que é relativo ao nível de energia que 

afeta o dispositivo sensitivo. 

Sensores utilizados nos vários segmentos industriais podem ser separados 

em sensores digitais e sensores analógicos, Pazos (2002) faz uma distinção sucinta 

entre os dois tipos de sensores: 

Os sensores medem uma grandeza física e entregam um sinal elétrico 
como saída. Se esse sinal puder tomar qualquer valor dentro de certos 
limites ao longo do tempo, esse sensor é chamado de analógico. Se esse 
sinal elétrico só puder tomar dois valores ao longo do tempo, sejam estes 
sinais de qualquer amplitude, o sensor é chamado de digital (PAZOS, 2002, 
p.135). 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS SENSORES 

Sensores podem operar dentro de uma determinada amplitude da grandeza 

que esta sendo medida, a qual entende-se que o sensor pode realizar as medições 

dentro da precisão especificada, essa característica é conhecida como faixa ou 

range (PAZOS, 2002). 

Ainda segundo Pazos (2002), define-se como resolução o menor incremento 

que se pode obter no sinal de saída do sensor, que é a referida leitura. Em muitos 

casos são utilizados conversores de sinais para realizar a leitura de sensores. Vários 
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fatores são importantes para seleção de um sensor, tais como sensibilidade que é a 

relação entre o sinal de saída e grandeza medida; histerese, exatidão, ruído, entre 

outros. 

 Existe uma grande variedade de sensores que são utilizados em ambientes 

industriais, cada um tendo suas características e especificações, tanto quanto a 

grandeza física medida e o próprio ambiente que devem ser levadas em 

consideração quanto a sua utilização. 

4.1.1 Sensor ótico de reflexão difusa  

O princípio de funcionamento de um sensor ótico esta baseado num raio de 

luz, que é gerado por um emissor, que geralmente é um led infravermelho polarizado 

adequadamente. O receptor é um fototransistor ou fotodiodo polarizado que recebe 

a luz emitida pelo led.  A presença de um objeto permite ou impede a chegada do 

raio infravermelho ao receptor, com isso é possível saber se o objeto está no 

caminho da luz ou não (PAZOS, 2002). 

Ainda conforme o autor referido, sensores óticos de reflexão difusa tem seu 

emissor e receptor no mesmo dispositivo, semelhante aos sensores de reflexão 

comum, mas não necessitam de uma superfície refletora fixa. Quando um objeto 

claro ou brilhante é colocado na frente do sensor, a luz emitida reflete neste e 

retorna para ser captada pelo receptor, saturando o fototransistor. Uma 

desvantagem deste sensor é que a distância de detecção é mínima, normalmente de 

alguns centímetros, ideal para ser utilizado onde a posição do objeto a ser 

monitorado é precisa, e sem folgas. A figura 13 mostra um exemplo de sensor ótico 

de reflexão difusa, e sua característica de funcionamento. 

Os sensores ópticos de reflexão difusa apresentam falhas de funcionamento, 

quando os objetos a serem identificados são transparentes, ou de cor preta, com 

essas condições o feixe de luz emitido pelo led não pode ser refletida corretamente, 

ocasionando erro na detecção do objeto. Para essas condições, é necessária a 

utilização de outro modelo de sensor fotoelétrico. 
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Figura 13 - Sensor ótico de reflexão difusa da Banner®, série QS18LD 

Fonte: (BANNER, 2009). 

4.1.2 Sensores capacitivos 

Sensores capacitivos, quando utilizados de forma correta podem detectar 

qualquer tipo de material, sendo ele metálico ou não-metálico. O funcionamento 

deste sensor é baseado no armazenamento de carga entre duas placas metálicas, 

entre essas placas existem um determinado material dielétrico, caracterizando um 

capacitor. Quando um objeto se aproxima do sensor, em geral poucos milímetros, o 

dielétrico entre as placas muda, alterando o valor do capacitor. Um circuito de 

trigger12 detecta essa mudança, e altera o estado lógico da saída, podendo também 

ser 0 ou 1 dependendo se o sensor trabalha com lógica negativa ou positiva 

(PAZOS, 2002). 

 

Figura 14 - Sensores capacitivos 

Fonte: (SIEMENS, 2003). 

                                                             

12 Trigger: designa um circuito eletrônico que produz um sinal de disparo sempre que há uma 
alteração no sinal presente na sua entrada, sinal de trigger satisfaz certas condições (UFRJ). 
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4.1.3 Sensores indutivos 

Os sensores indutivos são utilizados para detectar a proximidade de um 

material ferromagnético. O dispositivo consiste numa bobina alimentada por um sinal 

de rádio freqüência, quando um objeto metálico se aproxima, entrando na sensitiva 

do dispositivo, muda a relutância do circuito magnético, alterando a valor da corrente 

que circula na bobina. Um circuito de trigger detecta essa mudança e muda o estado 

lógico da saída (PAZOS, 2002). 

 

Figura 15 - Sensores indutivos 

Fonte: (SIEMENS, 2003). 

4.1.4 Encoders 

Encoders são sensores que convertem um movimento angular ou linear, em 

uma série de pulsos digitais elétricos, esses sinais podem ser utilizados para 

determinar velocidade, rotação, posição, direção, deslocamento, entre outras 

dependendo de sua aplicação (MECATRÔNICA ATUAL, 2002). 

Esses dispositivos são constituídos de um ou mais sensores óticos de 

barreira, que detectam a passagem de uma roda furada. Quando os sensores 

estiverem alocados sobre um furo, detectarão um estado lógico, quando estiverem 

sobre uma parte que não tenha furo, detectarão o estado lógico contrário (PAZOS, 

2002). 
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Ainda segundo Pazos (2002), a roda furada esta ligada mecanicamente ao 

eixo de uma peça giratória. Assim que o eixo girar, os sensores irão detectar 

diferentes combinações dos estados lógicos (0 e 1) podendo o controlador calcular  

a posição dele, os encoders dividem-se basicamente entre incrementais e absolutos. 

A figura 16 mostra a parte estrutural de um encoder. 

 

Figura 16 - Estrutura de um encoder rotativo 

Fonte: (MECATRÔNICA ATUAL, 2002, p.36). 

4.1.4.1 Encoders incrementais 

O sinal de saída dos encoders incrementais é constituído de um trem de 

pulsos gerados a partir de leds, provenientes de dois sensores instalados numa 

defasagem de 90º colocados no disco óptico que permite o aumento da 

resolução e determinação da quadratura (ROSÁRIO, 2007). 

Encoders incrementais podem ter um terceiro sensor, colocado num 

raio menor do eixo, cuja circunferência tenha apenas um furo, dessa forma a 

cada revolução do disco perfurado será detectado apenas um pulso, que pode 
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ser tomado como uma posição de referencia ou um ponto de inicialização 

(PAZOS, 2002). A figura 17 mostra o exemplo de uma roda perfurada de um 

encoder incremental defasado. 

 

Figura 17 - Disco de um encoder defasado 

Fonte: Disponível em: (http://eletricamentefalando.blogspot.com.br/2011/10/encoder.html).  

 

Normalmente os sinais disponibilizados pelos encoders incrementais são 

entendidos como sinal A, B e Z, onde o sinal B tem uma defasagem em relação ao 

sinal A. O sinal Z é obtido uma vez por resolução, em alguns dipositivos são 

disponibilizados sinais completares, que são os opostos dos sinais A, B e Z 

(MECATRÔNICA ATUAL, 2002). 

4.1.4.2 Encoder absoluto 

Os encoders absolutos possuem um único sistema de codificação, têm um 

conjunto de sensores óticos alinhados, ao longo do raio da roda perfurada. A roda 

contém um código específico, determinado pelos furos contidos nela. Normalmente 

são codificados em código binário, gray, ou BCD. Por isso o sinal de saída do 

encoder, é a posição absoluta do eixo, a resolução requerida é proporcional ao 

numero de bits do código, portanto para uma resolução maior é necessário um 

numero maior de sensores. Devido a precisão e codificação, os encoders absolutos 

são mais complexos e de custo mais elevado se comparados a encoders 

incrementais. (PAZOS, 2002; ROSÁRIO, 2007). A figura 18 mostra um exemplo de 

disco perfurado de um encoder absoluto. 
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Figura 18 - Disco de um encoder absoluto 

Fonte: Disponível em: (http://eletricamentefalando.blogspot.com.br/2011/10/encoder.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

5 METODOLOGIA 

O estudo do método será abordado neste capítulo, onde será descrito como 

serão levantado os dados do processo atual de separação de madeira, obtendo as 

informações necessárias para a elaboração do projeto de automação. De posse das 

informações do processo, especificar os sensores que irão atender a real situação 

do projeto, especificar o CLP da aplicação e como será desenvolvido o programa 

para o mesmo. 

5.1 AVALIAR O PROCESSO ATUAL DE SEPARAÇÃO DE MADEIRA SERRADA 

Para avaliar o processo atual, será necessária uma visita a empresa LHBP 

Ind. de Madeiras na qual será realizado o projeto de automação, para obter 

informações do atual processo de separação de madeiras. Na empresa será 

observada a forma atual de separação das madeiras. Para o armazenamento 

dessas informações será realizado gravações de vídeos e fotografias. As 

informações pertinentes as tábuas (madeira serrada), serão armazenadas em 

documentos conforme quadro 5. 

DADOS DO PROCESSO ATUAL 
Item avaliado Produto 
Documento INF_PROD_01 

Informações 
Produto Comprimento Largura Espessura Peso Observações 

      
      
      
      

Quadro 5 - Formulário para armazenamento de informações do produto 

  

O formulário ilustrado no quadro 5, denominado como INF_PROD_01, será 

utilizado para armazenamento das informações das tábuas. O campo produto irá 

conter o nome de cada tipo de madeira, para o qual será utilizado o nome ou código 

que empresa aplica em seus produtos atualmente. Os demais dados serão 

preenchidos, em relação a cada produto. 
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 Também serão analisados os sensores e atuadores dispostos atualmente, 

para posterior avaliação de quais itens podem continuar no processo, e quais serão 

acrescentados ao sistema. Para quantificar a relação de entradas e saídas do 

processo, será preenchido o documento mostrado no quadro 6, os valores contidos 

deverão atender a especificações técnicas, conforme os campos solicitados. Para 

sensores digitais será medida a distância entre o sensor e o objeto a ser detectado 

para determinar a distância sensora. Essa informação será armazenada no campo 

“observações”, o objeto detectado deverá ser descrito no campo “função”. 

DADOS DO PROCESSO ATUAL 
Item avaliado Entradas e saídas do processo atual 
Documento INF_AUTO_01 

Item Nome Tensão Potência 
Grau de 
proteção 

TAG 
projeto 

Ambiente Função OBS.: 

         
         
         

Quadro 6 - Formulário para armazenamento da relação de entradas e saídas do processo atual 

  

Informações importantes, mas que não requerem um formulário específico 

será armazenada em um documento com informações gerais, tais como espaço 

entre uma tábua e outra, forma como as madeiras são transportadas, relações de 

transmissões para obter velocidades, e demais informações que sejam julgadas 

importantes durante a visita na empresa, o documento que deverá ser preenchido 

com informações gerais será similar ao mostrado no quadro 7.  

DADOS DO PROCESSO ATUAL 
Item avaliado Dados gerais 
Documento INF_GERAL_01 

Informações 
 

Quadro 7 - Documento para armazenar informações gerais do processo 

 

É importante lembrar, que os valores que serão utilizados no projeto de 

automação referente a velocidades de esteiras, atuadores, passos de correntes 

transportadoras, espaçamentos na unitização13 da madeira, e princípio de 

funcionamento do separador, serão fornecidos pelo projeto mecânico do 

equipamento. As informações gerais coletadas na empresa servirão apenas para um 

melhor entendimento do processo. 

                                                             
13

 Unitização: Forma de transportador um objeto por vez. 
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Dados construtivos do equipamento atual tais como: tipo de material que é 

constituído partes do equipamento, atrito, vibração, e demais itens que possam ter 

influência no projeto, também será anotado no documento de informações gerais. 

5.2 ESPECIFICAR SENSORES 

Com informações obtidas do processo atual, serão de conhecimento os 

fatores (critérios) importantes para a seleção dos sensores, tais como condições 

ambientais, ruídos, distância sensora, objeto de detecção e níveis de tensão. Para 

padronização do circuito de comando será utilizado apenas um nível de tensão que 

atenda melhor as condições do projeto. Sensores já existentes serão avaliados 

quanto aos critérios descritos, se os mesmos atenderem as condições descritas irão 

fazer parte do projeto, caso contrário serão substituídos. 

Alguns sensores serão especificados através de informações fornecidas no 

projeto mecânico do separador de madeira, no qual estará contido informações de 

equipamento atuais que sofrerão alterações e equipamentos novos que serão 

necessários para o funcionamento do separador. 

Um fator importante que será considerado, diz respeito à conexão dos 

sensores com o CLP, os níveis de tensão dos sensores deverão ser condizentes as 

entradas do CLP, para que não seja necessário um circuito de interfacemento14 de 

entrada. 

Para a especificação correta dos diferentes tipos de sensores, serão 

utilizados formulários que constarão dados técnicos necessários para seleção de 

sensores. O quadro 8, mostra o formulário genérico baseado em modelos da 

Siemens®, que atende a diversos fabricantes, o qual será utilizado para 

especificação de sensores indutivos e capacitivos. 

 

 

 

 

                                                             
14

 Interfaceamento: Realizar através de componentes de interface a conversão, isolação ou 

amplificação de um sinal, seja ele analógico ou digital. 
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ESPECIFICAÇÃO SENSORES INDUTIVOS E CAPACITIVOS 
Item avaliado Sensores indutivos e capacitivos 
Documento INF_SEN_INDCAP_01 

Informações 
Distância sensora  Conexão  
Formato  Condutores  
Montagem  Proteção  

Saída (tipo)  
Temperatura 
de trabalho 

 

Tensão    
Quadro 8 - Formulário de especificação de sensores indutivos e capacitivos 

 

Os campos contidos no quadro 8, tornam possível uma especificação 

genérica de um sensor indutivo ou capacitivo. O campo distância sensora deverá ser 

descrita em milímetros, o formato diz respeito ao diâmetro do sensor, montagem diz 

respeito se mesmo é faceado ou não. Informações elétricas como tipo de saída 

(NA/NF) e configuração da saída (PNP ou NPN). 

 Para as especificações de sensores fotoelétricos, será utilizado o formulário 

mostrado no quadro 9. Os campos a serem preenchidos serão praticamente os 

mesmos do documento que se refere a sensores indutivos e capacitivos, se 

diferenciando apenas de características específicas dos sensores fotoelétricos. 

ESPECIFICAÇÃO SENSORES FOTOELÉTRICOS 
Item avaliado Sensores fotoelétricos 
Documento INF_SEN_FOT_01 

Informações 
Distância sensora  Conexão  
Formato  Condutores  
Montagem  Proteção  

Saída (tipo)  
Temperatura 
de trabalho 

 

Tensão  Funcionamento  
Quadro 9 - Formulário de especificação de sensores fotoelétricos 

 

O campo funcionamento contido no quadro 9, trata-se do princípio de 

funcionamento do sensor fotoelétrico. O funcionamento pode ser difuso, 

retroreflexivo, de barreira, ou com laser difuso, para especificar o funcionamento do 

sensor, o mesmo deverá atender as condições do projeto. 

Com as informações do processo, será possível saber se encoders farão 

parte do projeto, critérios que serão considerados para especificação de tais 

dispositivos serão pulsos por rotação (PPR), se o encoder será incremental ou 
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absoluto, unidirecional ou bidirecional. Será avaliado o ambiente em que o mesmo 

será instalado. A velocidade do eixo em que o dispositivo será instalado terá 

influência diretamente na frequência de saída do mesmo, que deverá ser 

considerada na especificação do CLP. 

5.3 ESPECIFICAR CLP 

Com o levantamento das informações que serão realizadas na empresa e 

dados dos atuadores fornecidos pelo projeto mecânico, será possível estabelecer o 

número de entradas e saídas, e consequentemente o número de pontos de I/O do 

projeto. Os tipos de sensores e atuadores terão influência direta na especificação do 

CLP, se os mesmos são digitais ou analógicos. Para uma que seja possível uma 

melhor clareza, poderá ser utilizado o formulário mostrado no quadro 10. 

ESPECIFICAÇÃO CLP – I/Os 
Item avaliado Entradas e saídas 
Documento INF_I/O_01 

ENTRADAS SAÍDAS 
Nº Descrição TAG_PROJ Nº Descrição TAG_PROJ 
      
      
      

Quadro 10 - Formulário de números de I/O 

 

Se for necessária a utilização de encoders, o CLP deverá ter entradas e 

contadores de alta velocidade condizentes ao número de encoders utilizados, as 

entradas de alta velocidade do CLP deverão ser capazes de atender a frequência 

dos encoders. Será necessária uma abordagem criteriosa sobre a resolução dos 

encoders, velocidade do eixo a ser medida, e frequência de entrada do CLP para 

poder realizar uma escolha correta do CLP. 

Efetuar uma avaliação quanto às funções do PLC que serão necessárias para 

realizar automação do processo. Ele deverá atender a necessidade do processo 

com relação às funções avançadas disponíveis no software de programação, 

capacidade de memória e fatores que influenciam no porte do CLP. 

Os níveis de tensão e corrente do controlador, juntamente com suas entradas 

e saídas, deverão atender as especificações do projeto. Para proteção das saídas 
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do controlador lógico programável, serão utilizados dispositivos de interface para 

realizar a isolação das mesmas. 

Com as informações necessárias será possível realizar a especificação do 

CLP. Para tornar a tarefa mais simples, um formulário poderá ser preenchido com as 

informações de maior importância quanto a sua especificação. O formulário para 

especificação e verificação do CLP é mostrado no quadro 11. 

ESPECIFICAÇÃO CLP 
Item avaliado CLP 
Documento INF_CLP_01 

Informações 
Tensão CPU  Saídas analógicas  
Tensão da I/Os  Limite expansões  

Entradas digitais  
Portas de 
comunicação 

 

Saídas digitais    
Entradas analógicas    

Quadro 11 - Formulário para especificação do CLP 

5.4 DESENVOLVER O PROGRAMA APLICATIVO DO CLP 

Tendo o conhecimento do funcionamento do processo conforme informações 

que serão obtidas no item 6.1, nesta etapa será elaborada a programação do CLP, 

utilizando o software especificado no item 6.3. 

Será realizada a lógica de programação de acordo com o princípio de 

funcionamento do processo, utilizando símbolos agregados as entradas e saídas do 

CLP para facilitar o entendimento do programa. No decorrer da lógica serão 

inseridos comentários explicativos, para que uma manutenção futura seja realizada 

com maior rapidez. Serão realizadas simulações em software para verificar o 

funcionamento do programa, para que seja possível identificar possíveis falhas ou 

melhorias. A linguagem utilizada será Ladder devido a sua representação ser mais 

simples e de fácil entendimento.  
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6. ESTUDO DE CASO 

Foi realizada uma visita técnica na empresa LHBP Ind. de Madeiras para 

avaliar o processo atual de separação de madeira serrada. Através da mesma, 

foram verificados os equipamentos utilizados atualmente, ambiente físico e 

condições de trabalho que os equipamentos e sensores estão expostos. A partir das 

informações coletadas e armazenadas seguindo a metodologia do capítulo 6, foi 

desenvolvido o projeto de automação do separador de madeira. O desenvolvimento 

do projeto, e os dados necessários para a elaboração do mesmo serão expostos no 

decorrer deste capítulo. 

6.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ATUAL 

A empresa trabalha com a produção de madeira serrada para aplicações em 

construção civil, as tábuas têm a largura variável, o que caracteriza cada tipo de 

madeira com suas generalidades. A espessura e o comprimento das tábuas têm 

valor fixo em todas as variações de madeira produzida neste processo. Essas e 

outras informações são mostradas no quadro 12, na coluna “produto” deste quadro 

está descrito o tipo de madeira, segundo código interno da empresa que identifica os 

tipos de tábua. 

Produto Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Peso 
(Kg) 

Tipo 2 3000 100 23 8 
Tipo 4 3000 150 23 12 
Tipo 6 3000 200 23 16 
Tipo 8 3000 250 23 20 

Tipo 10 3000 300 23 24 
Quadro 12 - Dados das tábuas 

 

O processo de fabricação das tábuas funciona da seguinte maneira: 

a) as toras são serradas a fim de padronizar a espessura da madeira a ser 

produzida de acordo com os valores contidos no quadro 3; 
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b) posteriormente essas tábuas passam por uma serra circular refiladeira15, 

onde a tábua tem sua largura definida. A própria máquina (refiladeira) 

define a largura da tábua, isso devido características do equipamento. 

Portanto são serrados vários tipos de madeira ao mesmo tempo, na 

mesma linha de produção; 

c) em seguida as tábuas passam por uma esteira de destopagem, onde tem 

suas bordas cortadas, para padronizar seu comprimento em 3000 mm; 

d) após a destopagem as tábuas passam por um tanque para receber 

tratamento químico, o processo de tratamento químico das tábuas é 

denominado de “banho” pela empresa, e no desenvolvimento deste 

trabalho será utilizada esta nomenclatura. 

Após o banho o processo e fabricação esta concluído, onde uma esteira de 

saída despeja as madeiras no final da linha de produção, quatro funcionários 

realizam a separação da madeira por largura, e posteriormente realizam o 

gradeamento das tábuas conforme seu tipo, e após a grade concluída, a mesma é 

retirada por uma empilhadeira, assim sucessivamente. A figura 19 mostra a esteira 

de saída do banho, a qual será responsável pelo transporte das tábuas até a entrada 

da esteira do separador. 

 

Figura 19 - Esteira de saída do banho 

                                                             
15

 Refiladeira: 
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6.2 ASPECTOS GERAIS DA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO 

Depois da avaliação do processo foi possível concluir que as tábuas devem 

ser despejadas em locais diferentes para facilitar o gradeamento, já que os 

funcionários destinam um tempo exclusivamente para separação da madeira. Com a 

separação das tábuas de forma automatizada a tarefa de forma manual seria extinta 

do processo. 

Para um funcionamento seguro, a automação do processo irá monitorar e 

realizar o acionamento da esteira de destopagem e a esteira do banho, os 

equipamentos dispostos antes destas etapas descritas não sofrerão alterações, 

apenas paradas de emergências originadas destes equipamentos serão utilizadas 

na automação do separador. 

Para realizar a separação das tábuas se faz necessário o desenvolvimento de 

um novo equipamento, que será instalado na saída do banho que foi mostrado na 

figura 19. Este equipamento é o separador de madeira propriamente dito, o projeto 

mecânico foi desenvolvido de forma independente, fornecendo apenas informações 

necessárias para o desenvolvimento da automação do processo de separação de 

madeira. A figura 20 mostra parte do desenho mecânico do separador de madeira 

serrada, a região exibida será responsável pelo recebimento de madeira. 

 

Figura 20 - Esteira do separador de madeiras 

Fonte: (PADILHA, 2012). 
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O transporte das tábuas no separador deverá ser de precisão, devido isso foi 

utilizada uma esteira de correia para realizar a movimentação das tábuas. Um 

encoder acoplado ao eixo de tração da esteira transportadora do separador 

fornecerá a informação de deslocamento da esteira através de pulsos. Essa 

informação de deslocamento será utilizada para realizar a lógica do programa 

aplicativo do CLP. As tábuas que estão sobre a esteira serão retiradas por meio do 

acionamento de atuadores pneumáticos, que serão cilindros de dupla ação com 

embolo magnético, montados sobre guias para retirar cada tipo de tábua da esteira 

do separador. 

Cada um dos cilindros terá o acionamento independente, portanto no total 

existirão cinco cilindros dupla ação, sendo cada um acionado por uma válvula 

direcional dupla solenóide. Ao serem retiradas da esteira, as tábuas ficarão 

dispostas em mesas situadas em frente aos atuadores, instaladas de forma que 

quando os cilindros acionem, expulsem a tábua em questão para a mesa referente 

ao tipo de madeira. 

Os dispositivos dotados de atuadores pneumáticos, responsáveis pela 

retirada das tábuas da esteira, são denominados expulsores. A forma de como os 

atuadores e mesas estão dispostas no separador, pode ser visualizada na figura 21. 

 

 Figura 21 - Desenho do expulsor 5, da madeira tipo 2 

 

A velocidade da esteira do separador será fixa, e deverá ser superior a 

velocidade da esteira do banho. A esteira transportadora do banho é do tipo esteira 
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de corrente, sua velocidade é de 0,1 m/s, devido ao passo das guias transportadoras 

(arrastadores) que é de 1 m, considerando sua velocidade teremos 6 tábuas por 

minuto. Na esteira do banho, as tábuas são transportadas no sentido perpendicular 

ao deslocamento da esteira, como foi visto na figura 19, já na esteira do separador 

as tábuas são transportadas no sentido longitudinal ao deslocamento da esteira, 

conforme figura 21. Para chegar à velocidade de que deverá existir na esteira do 

separador, foram levantados alguns fatores, tais como: 

a) a forma de transporte das tábuas; 

b) o número de tábuas por minuto que saem do banho; 

c) a distância segura de 1 metro que deverá existir entre as tábuas quando 

tiverem sendo transportadas no separador; 

d) o tempo necessário para realizar um ciclo (avanço/recuo) do expulsor. 

Cada expulsor será responsável por retirar um tipo de tábua da esteira, 

iniciando pela madeira do tipo 10, seguida do tipo 8, do tipo 6, sucessivamente até 

chegar na madeira do tipo 2. A identificação da madeira será realizada na esteira do 

banho, onde um sensor fotoelétrico, juntamente a um encoder instalado no eixo da 

esteira, realizará a identificação de cada tipo de madeira, essa lógica será realizada 

pelo CLP. As informações da posição e deslocamento da esteira transportadora do 

separador, e do tipo de tábua identificada no banho, serão utilizadas para realizar a 

lógica de expulsão das tábuas. 

Um sensor capacitivo será instalado no início da esteira do separador, de 

modo que possa verificar o momento que a tábua saia da esteira do banho e caia no 

separador, emitindo ao CLP a confirmação que a última tábua que foi identificada no 

banho está na esteira, portanto se não existir a confirmação de posição “zero” da 

tábua em questão, não será possível definir o expulsor da tábua, gerando falha no 

sistema e por consequência parando o separador. 

Sensores magnéticos serão instalados nos cilindros pneumáticos para 

fornecerem as informações de quando o cilindro está avançado e quando está 

recuado. Um sensor indutivo irá verificar se a proteção da serra de destopagem está 

no lugar. 

A esteira de destopagem será acionada pelo novo sistema de automação, 

juntamente com a esteira do banho e o separador, portanto existirão dois sistemas 

de automação distintos em uma mesma linha de produção. O sistema de automação 
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de que se trata esse trabalho, e o já existente, que é responsável pelos 

equipamentos alocados antes da esteira de destopagem. 

O sistema de destopagem das tábuas existe um motor responsável pela 

tração da esteira, e um motor acoplado a serra circular, ambos os motores são 

acionado por meio de partida direta. Um motor é responsável pela esteira do banho, 

sendo seu acionamento por meio de partida direta. A esteira do separador será 

acionada por um motoredutor, acoplado ao tambor de tração da esteira, o 

acionamento deste motor será por meio de partida direta.  

6.3 ESPECIFICAÇÃO DOS SENSORES 

Tendo conhecimento das condições do processo, e ambiente que os 

sensores serão expostos, juntamente com a faixa de leitura e distância sensora, 

será definido os sensores capacitivos, indutivos e fotoelétricos que atendem as 

condições exigidas pelo processo, além dos encoders incrementais que serão 

utilizados para monitorar o deslocamento das esteiras. 

6.3.1 Especificação dos sensores capacitivos, indutivos e fotoelétricos 

Iniciando pela esteira de destopagem, como citado anteriormente um sensor 

indutivo irá verificar se a proteção da serra está no lugar, a face sensora do 

dispositivo deve ficar a uma distância mínima de 10 mm da proteção da serra, para 

que em uma posterior manutenção, não seja necessário a retirada do sensor de sua 

posição. As tábuas mesmo não tendo passado pelo banho, quando são serradas 

deixam o ambiente úmido e com muitas partículas de madeira.  

As instalações atuais da empresa utilizam a tensão de 24 VCC, e 220 VAC 

para comando e alimentação de dispositivos de controle, portanto todos os sensores 

e dispositivos manterão esse padrão. Com base nesses dados e sabendo que o 

sensor irá trabalhar em temperatura ambiente, de acordo com o catálogo da 

Siemens®, foi especificado o sensor com a seguinte codificação 3RG40 31-6AD00. 

Esse sensor tem grau de proteção IP65, IP67, IP68, e de acordo com normas 
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técnicas, está protegido contra pequenas partículas sólidas e imersões por curto 

período de tempo em água, distância sensora de 15 mm, alimentação de 10 a 65 

VCC, com formato tipo Box 40x40 mm não faceado, saída PNP com contatos 

NA+NF, sensor à três fios. 

O próximo sensor que será especificado é o sensor que irá auxiliar o encoder 

na verificação do tipo de madeira, que será do tipo fotoelétrico. O sensor será 

instalado no final da esteira do banho, de forma que possa realizar a detecção na 

parte superior da tábua, evitando que caia sobre ele respingos da água do 

tratamento químico, mesmo assim o sensor está exposto a um ambiente com água. 

Devido às condições de instalação do sensor, o mesmo deverá ter seu emissor e 

receptor no mesmo invólucro, sabendo também que a superfície da tábua não é 

uniforme. O sistema de unitização da esteira do banho permite que apenas uma 

tábua seja transportada pelos arrastadores, sabendo que espessura da tábua é de 

23 mm, mas se ocorrer um problema no sistema de unitização e ocorrer o transporte 

de duas tábuas simultaneamente, uma sobre a outra, teremos 46 mm de espessura, 

portanto a face sensora do dispositivo deve ficar a uma distância segura de 50 mm 

da esteira, para evitar dano ao sensor em uma eventual falha. Segundo o catálogo 

da Siemens®, o sensor que atende as condições tem a codificação 3RG74 20-

7AB00, com sistema de reflexão difusa, distância sensora de 60 cm, alimentação de 

10 a 30 VCC, formato K21R, saída PNP Light-on, com conector M8 tipo A, sensor à 

três fios. 

Seguindo a linha de produção, teremos o sensor que identificará a posição 

zero da tábua na esteira do separador, este sensor será do tipo capacitivo e deverá 

ser instalado ao lado da esteira transportadora do separador, de forma que possa 

identificar quando a tábua passe pela posição zero da esteira, portanto o sensor 

será referencia para o encoder do separador, devido isso sua face sensora ficará a 5 

mm da borda as esteira, onde existe uma régua guia na qual a tábua passa 

encostada, sendo assim reduzindo a possibilidade de erro leitura. 

O sensor não necessita ser robusto, pois haverá proteção para o mesmo, 

mesmo assim o dispositivo estará exposto à umidade, e devido à necessidade de 

uma maior precisão foi especificado o sensor da Baummer® com codificação CFAM 

30P1600/S14 para esta aplicação, com distância sensora máxima de 15 mm, 

podendo ser ajustável através de um potenciômetro, desde que atenda a faixa de 4 

à 15 mm, temperatura de trabalho na faixa de -25 ºC à +75 ºC, grau de proteção 
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IP65, alimentação 10 à 30 VCC, saída PNP com contato NA, conector M12, sensor à 

três fios. 

Para finalizar serão definidos os sensores magnéticos que serão instalados 

nos cilindros pneumáticos dos expulsores, serão instalados de forma a detectar a 

posição de fim de curso dos cilindros, portanto posição de avanço e recuo, os 

sensores podem variar entre modelos e fabricantes, foi especificado um modelo 

genérico que abrange grande parte dos cilindros existentes. O modelo que atende 

as solicitações é o sensor série ST8 da Rexroth®, tendo a codificação 2750121120, 

nível de tensão de 10 a 30 VCC. 

6.3.2 Especificação dos encoders 

Para especificar o modelo de encoder é necessário saber o valor da 

frequência máxima do dipositivo em relação ao RPM da esteira, para posteriormente 

verificar se o canal de entrada do contador de alta velocidade do CLP consegue 

atender a frequência solicitada. Serão utilizados dois encoders no projeto, um deles 

será instalado no eixo de tração da esteira transportadora do separador, o qual 

enviará para o CLP a confirmação de velocidade da esteira, e o outro na esteira do 

banho. O projeto mecânico forneceu a velocidade das esteiras e dimensões de 

alguns componentes, como necessitamos do valor de RPM do eixo da esteira e do 

eixo do banho, foi calculado RPM das esteiras através da equação 2. 

&'( =  
)

*
                (2) 

Onde: 

RPS: é o valor de rotação por segundo do tambor da esteira do separador; 

V: é a velocidade da esteira em m/s; 

C: é a circunferência do eixo ou tambor da esteira. 

Transcrevendo a equação acima, agora com os valores de projeto teremos o 

valor de RPS de cada esteira. De acordo com o projeto mecânico do equipamento a 

esteira do banho terá velocidade de 0,1 m/s e tambor de tração com diâmetro de 

120 mm. A esteira do separador terá velocidade de 0,4 m/s e tambor de tração com 

diâmetro de 240 mm, com base nessas informações teremos o valor de RPS, sendo 

necessário encontrar o valor da circunferência para completar a equação 2. 
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+ = 2 × , × -                                                                                                              (3) 

C: é a circunferência em metros; 

r : é o raio do tambor em metros. 

 

Portanto: 

&'(./012 =  
3,4

5×6×3,37
 ∴  &'(9/012 = 0,265 &'( 

 

&'(:;/0<. =  
3,=

5×6×3,45
 ∴  &'(:;/0<. = 0,398 &'( 

 

Onde: 

&'(./012 : rotação por segundo do tambor da esteira do banho; 

&'(:;/0<. : rotação por segundo do tambor da esteira do separador. 

 

Para ambas as esteiras serão utilizados encoders incrementais de 1024 PPR, 

o mesmo é utilizado em varias aplicações genéricas, devido sua facilidade de ser 

encontrado e sua precisão. Os encoders desta aplicação deverão ser robustos, pois 

estarão expostos a condições ambientais nocivas a seu funcionamento, 

principalmente ambiente úmido. Foi especificado o modelo da Klüber® da linha 3700 

com grau de proteção IP67 e IP65, o código que atende as condições é 

8.3700.1322.1024, nível de tensão de 5 a 30 VCC tanto para alimentação quanto 

para o sinal de saída. Sendo conhecido o PPR do modelo que será utilizado, é 

possível encontrar a frequência máxima utilizando a equação 3. 

>-?@ = &'( ∗ ''&                                                                                                      (3) 

Então: 

>-?@9/012 = 0,265 ∗ 1024 ∴  >-?@9/012 = 271,36 AB 

 

>-?@:;/0<. = 0,398 ∗ 1024 ∴  >-?@:;/0< = 407,52 AB 

Onde: 

>-?@9/012: Frequência do encoder da esteira do banho; 

>-?@:;/0<.: Frequência do encoder da esteira do separador;  
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Portanto, o CLP que será especificado em seguida deverá conter dois canais 

com capacidade para atender uma frequência máxima de 407,52 Hz, realizando um 

arredondamento, entendemos que a frequência máxima a ser suportando pelo CLP 

é de 410 Hz. 

6.4 ESPECIFICAÇÃO DO CLP 

O CLP deverá atender varias condições no que diz respeito a seu 

funcionamento e programação, partindo das informações que foram coletadas 

seguindo a metodologia do capitulo 6, podemos verificar o números de I/Os do 

processo, tendo assim o primeiro critério para a seleção do PLC. Os quadros a 

seguir relatam as entradas e saídas do processo. 

 

SAÍDAS DIGITAIS 
Descrição da saída Número 

Solenóide avanço cilindro 1  1 
Solenóide recuo cilindro 1   2 
Solenóide avanço cilindro 2   3 
Solenóide recuo cilindro 2   4 
Solenóide avanço cilindro 3 5 
Solenóide recuo cilindro 3 6 
Solenóide avanço cilindro 4 7 
Solenóide recuo cilindro 4 8 
Solenóide avanço cilindro 5 9 
Solenóide recuo cilindro 5 10 
Motor da esteira destopagem 11 
Motor da serra destopagem 12 
Motor da esteira banho 13 
Motor da esteira de saída (principal - separador) 14 
Sinaleiro - Separador em funcionamento 15 
Sinaleiro - Separador parado 16 
Sinaleiro - Destopagem ligada 17 
Sinaleiro - Destopagem parada 18 
Sinaleiro falha geral 19 

Quadro 13 - Saídas digitais 
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ENTRADAS DIGITAIS 
Descrição da entrada Número 

Encoder esteira do banho 1 
Encoder esteira do separador 2 
Linha de emergência 3 
Liga esteira destopagem 4 
Desliga esteira destopagem 5 
Liga separador (esteira banho e esteira principal) 6 
Desliga separador (esteira banho e principal) 7 
Sensor cilindro 1 avançado - Madeira tipo 2 8 
Sensor cilindro 1 recuado - Madeira tipo 2 9 
Sensor cilindro 2 avançado - Madeira tipo 4 10 
Sensor cilindro 2 recuado - Madeira tipo 4 11 
Sensor cilindro 3 avançado - Madeira tipo 6 12 
Sensor cilindro 3 recuado - Madeira tipo 6 13 
Sensor cilindro 4 avançado - Madeira tipo 8 14 
Sensor cilindro 4 recuado - Madeira tipo 8 15 
Sensor cilindro 5 avançado - Madeira tipo 10 16 
Sensor cilindro 5 recuado - Madeira tipo 10 17 
Sensor fotoelétrico, auxiliar medição madeira 18 
Sensor indutivo, proteção serra destopagem 19 
Reset 20 
Sensor posição zero 21 
Sobre carga motor esteira destopagem 22 
Sobre carga motor serra destopagem 23 
Sobre carga motor esteira banho 24 
Sobre carga motor esteira separador 25 

Quadro 14 - Entradas digitais - conclusão 

Com os dados dos dois quadros chegamos a um total de 43 pontos de I/O, 

sendo 25 entradas digitais e 19 saídas digitais. Foram reservadas duas entradas 

para os canais de encoder, será utilizado somente um canal para cada encoder, ou 

seja, será utilizado o modo de contagem de pulsos do contador de alta velocidade. O 

CLP deverá ter no mínimo dois contadores de alta velocidade, e o acumulador do 

contador deverá ser uma Word (palavra de 16 bits) ou Double Word (dupla palavra 

de 32 bits). 

Existem vários PLCs que poderão atender as condições acima, sendo eles de 

diferentes fabricantes, para este projeto foi selecionado o CLP da Rockwell 

Automation®, o Micrologix 1400, o qual dispõe de seis contadores de alta velocidade 

com frequência máxima de 20 KHz com a utilização de apenas um canal, sendo que 

o modelo selecionado 1766L32BXB, trabalha com alimentação de 24 VCC, com 20 

entradas digitais, 6 saídas a relé e 6 saídas a transistor, as entradas e saídas 
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utilizam 24 VCC. Além de atender os requisitos de projeto, o controlador dispõe de 

itens importantes: 

a) tem capacidade de memória 10KB para o programa do usuário; 

b) permite alterações online do programa aplicativo; 

c) contem três saídas de trem de pulso (PTO), que podem ser configuradas 

para largura de pulso modulada (PWM) com frequência de até 40 KH; 

d) o controlador permite comunicação através de três portas, a porta 0 

permite comunicação RS232 ou RS485 isoladas eletricamente, permitindo 

através da RS485 comunicação  direta com interfaces DH-485; DF1 half-

duplex mestre/escravo; ASCII e Modbus RTU. A porta 1 permite 

comunicação EtherNet/IP, Modbus TCP/IP e DNP3 sobre IP, através de um 

conector RJ45 que está embutido do invólucro do controlador. A porta 2 

permite comunicação RS232 não isolada, atendendo os demais protocolos 

da série. 

O CLP Micrologix 1400 permite monitoração do IP através do display de LCD, 

a instrução LCD permite enviar mensagens para a tela, e opcionalmente receber 

dados de entrada, também utiliza 32 bits para cálculos inteiros e com ponto 

flutuante. Com base em todas as informações do CLP fornecidas pela Rockwell 

Automation®, foi concluído que controlador atenderá com folga a aplicação deste 

trabalho, mas ainda se faz necessário a adequação do número de I/Os para que o 

PLC atenda o requisito de entradas e saídas. 

Para atender o número de entradas e saídas se faz necessário a inclusão de 

dois módulos de expansão, um deles será o módulo 1762-IQ8 que adicionará 8 

pontos de entradas digitais com nível  de tensão de 24 VCC, o outro módulo é o 

1762-OB8 o qual adicionará mais 8 saídas digitais a transistor com nível de tensão 

de 24 VCC. O controlador ficou com pontos de I/O reservas, sendo 3 entradas e 1 

saída, os pontos de I/O restantes poderão ser utilizados para posteriores alterações. 

Devido a inclusões de módulos de expansão agora o Micrologix 1400 da aplicação 

conta com 28 entradas digitais e 20 saídas digitais. 

6.5 FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÕES DO CIRCUITO 
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Tendo conhecimento dos dispositivos que irão fazer parte da automação do 

processo, é conhecido a corrente e potência de cada um, sendo assim será 

dimensionando a proteção de cada componente. Uma fonte externa irá alimentar o 

CLP e demais componentes, o dimensionamento desta fonte sua proteção será 

apresentado mais adiante, junto com os demais dimensionamentos. 

Segundo a Baumer®, sensores capacitivos e indutivos, com características 

técnicas semelhantes as que foram utilizadas neste projeto, comumente tem uma 

corrente de saída de aproximadamente 200 mA, para proteção das entradas do CLP 

serão utilizados bornes fusíveis. O dimensionamento do fusível para o borne, será 

através da equação 4. Foi utilizado um fator de segurança de 1.20 em relação à 

corrente dos dispositivos, conforme descrito no capítulo 2. 

 ! = C ∗ DE                 (4) 

Onde: 

 !: corrente fusível; 

i: corrente permanente; 

fs: fator de multiplicação; 

 Aplicando os valores de corrente e fator de multiplicação à equação 4, 

obtemos: 

 ! = C ∗ DE  

 ! = 0,2 ∗ 1.20            

  ! = 0,24 

FG ≈ I, JK L    

Todas as entradas do CLP terão um borne com fusível de 0.25 A, inclusive as 

entradas destinadas a botoeiras. O borne fusível que será utilizado é o da Phoenix 

Contact® cujo modelo é UK5-HES. Para proteção das saídas do CLP serão 

utilizados acopladores a relés plugáveis, como o circuito de potência não foi 

abordado neste trabalho, para o dimensionamento dos acopladores, foram 

consideradas certas convenções e dados de fabricantes. É de conhecimento que as 

cargas acionadas serão solenóides de eletroválvulas, bobinas de contatores, 

indicadores luminosos. 

As solenóides standart de válvulas direcionais com tensão de 24 VCC, têm 

potência de 11 Watts, indicadores luminosos não ultrapassam 20 mA, as cargas 

mais elevados são as bobinas dos contatores, mas não ultrapassam 6A. Com isso 



73 

 

defini-se que todas as saídas a transistor (24VCC) do CLP serão dotadas de 

acopladores Phoenix Contact® PLC-R2966171/21. 

As saídas à relé do CLP são alimentadas com 220 VAC, portanto para 

padronizar o nível de tensão em 24 VCC e proteger as saídas, serão utilizados 

acopladores PLC-R2966207/21 nas saídas em questão, a capacidades de corrente 

do contato reversível de ambos os acopladores é de 10A, com tensão máxima de 

250 V AC/CC. O fabricante do CLP solicita que seja instalado um dispositivo de 

proteção de 2A para proteção da alimentação do CLP e expansões, portanto será 

utilizado um disjuntor com as características solicitadas pelo fabricante. Com as 

informações descritas acima, obtemos: 

a) a somatória da corrente das entradas do CLP denominada  !M: 

 !M = 25 ∗ 0,24                                                                                           (5) 

FGN = O, P L  

b) sabendo que a corrente e o consumo das saídas do CLP, já havia sido 

considerado pelo fabricante quando o mesmo solicita uma proteção de 2A, 

será calculada a corrente dos acopladores, sabendo que a potência de 

consumo de cada dispositivo é 400 mW: 

 /Q2RS/T2; =
U33∗43VW

5U
                                                                                   (6) 

 /Q2RS/T2; = 16,6 XY  

 !(/Q2RS/T2;) = 16,6 ∗ 13  

FG(Z[\]^Z_\`) = I, Ja L  

Onde: 

 /Q2RS/T2; : corrente do acoplador à relé; 

 !(/Q2RS/T2;): somatória da corrente dos acopladores à relé. 

  

c) somatória da corrente das solenóides, denominada  b : 

 =
44

5U
                                                                                             (7) 

 = 0,458 A  

 c( ) = 10 ∗ 0,458  

Fdefghóijg = O, KP k  
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d) cálculo da fonte de alimentação: 

 !(l20.mán.) = 2 + 4,8 + 0,21 + 4,58 + (0,02 ∗ 2)                                         (8) 

 !(l20.mán.) = 11,63 A  

 

o(l20.mán.) = 11,63 ∗ 24                                                                             (9) 

o(l20.mán) = 279,12 W  

Onde: 

 

 !(l20.mán.): corrente de saída mínima da fonte; 

o(l20.mán): potência mínima da fonte.  

Segundo cálculos a fonte que atenderia a necessidade seria de 11,63 A, com 

279,12 Watts, como não existe comercialmente fonte com essas características, foi 

especificado uma fonte Phoenix Contact® QUINT-PS-100-240AC/24DC/20, com 480 

Watts e 20 A na saída. Portanto o disjuntor de entrada da fonte será calculado 

baseado nas informações da fonte selecionada, sendo considerado 0,8 o fator de 

potência da instalação. 

 !(p0q.l20qp) =
Ur3

553∗3,r
                                                                                                  (10) 

FG(stu.v\tus) = J, wx k  

 !(y/íT/.l20qp) =
Ur3

5U
   

O disjuntor de entrada da fonte será 4A, foi calculado anteriormente que o 

disjuntor de saída da fonte, portanto o dispositivo de proteção geral do nível de 

tensão de 24 VCC, seria de 11,63 A. Comercialmente o que atende as solicitações 

de projeto é de 13 A, mas foi optado em proteger os circuitos de forma individual, 

será utilizado um disjuntor de 10 A para os sensores e as solenóides , conforme 

cálculos realizados. E um de 2A para alimentação do CLP. Na rede de 220 VAC o 

projeto considera apenas a instalação da fonte, portanto o disjuntor utilizado será o 

especificado anteriormente. 
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6.5.1 Diagrama elétrico de automação 

Durante da avaliação do processo atual, foram levantadas informações da 

automação atual do processo, juntamente com níveis de tensão e derivações de 

energia. Todos os painéis de acionamento da empresa são derivados de um painel 

principal, portanto o painel que armazenará os componentes de controle 

acionamento do que irão compor o sistema automatizado, serão instalados em 

painel denominado +E20, o qual também será derivado do painel de distribuição 

principal de energia. 

Todos os componentes que irão compor o projeto já estão definidos. Ao 

especificar o CLP foram levantadas informações acerca de todas as entradas e 

saídas do mesmo, com isso, têm-se todas as informações necessárias para 

elaboração do diagrama elétrico de automação. 

O diagrama aborda apenas o sistema elétrico de automação, onde constam 

as proteções dos dispositivos, alimentação do CLP, sensores, e acopladores. No 

esquema é indicada a relação de todas as entradas e saídas do CLP, com suas 

respectivas conexões. O diagrama elétrico de automação está apresentado no 

Apêndice A, devido sua extensão. 

6.6 PROGRAMAÇÃO DO CLP 

O programa aplicativo do CLP será desenvolvido no software RSLogix 500 da 

Rockwell Automation®, que permite desenvolver programas para a linha de PLCs 

Micrologix. Como o controlador utilizado é um Micrologix 1400 essa ferramenta 

permitirá a elaboração do programa. Será utilizado um simulador fornecido pelo 

mesmo fabricante, o RSLogix Emulate 500 que permite realizar o download do 

programa aplicativo em um CLP virtual, o simulador é limitado mas auxilia na 

verificação de falhas. O programa do usuário será desenvolvido em linguagem 

Ladder, como foi definido anteriormente. 

Antes de iniciar o desenvolvimento do programa aplicativo é necessário ter 

conhecimento da lógica da linha de produção, ou seja, de como vai funcionar o 
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separador e os demais componentes que fazem parte deste processo, o capítulo 

6.6.1 descreverá a lógica de operação do separador, e posteriormente será 

desenvolvido o programa aplicativo. 

6.6.1 Lógica do processo 

O capítulo 6.2 fez uma descrição sucinta de como funcionará o processo de 

separação de tábuas, englobando os equipamentos que já existem atualmente, e 

farão parte da automação do separador. O princípio de como funcionará o separador 

de forma genérica pode ser visto na figura 29, a qual mostra um fluxograma da linha 

de produção. Vários itens são fundamentais para o funcionamento do separador, 

sendo assim a lógica de funcionamento do processo será dividida em três partes 

fundamentais: 

a) lógica da esteira de destopagem; 

b) lógica da esteira do banho; 

c) lógica esteira do separador; 

- lógica de identificação da madeira 

No programa aplicativo do CLP, estas três partes também estarão divididas, 

sendo que cada lógica será desenvolvida dentro de uma sub-rotina do programa, 

facilitando o entendimento de como funcionará o processo automatizado. A lógica de 

identificação da madeira será uma sub-rotina solicitada através do arquivo de 

programa do separador. 

 A figura 22 mostra a lógica do processo de uma forma geral, sendo que o 

fluxograma apresentado não está realizando a separação em sub-rotinas conforme 

descrito anteriormente, em outras palavras, seria a lógica inteira do programa 

aplicativo do Micrologix 1400, sem distinguir o ladder principal das sub-rotinas e das 

interrupções. 
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Figura 22 - Fluxograma do processo de separação de madeira 

6.6.1.1 Lógica da esteira de destopagem 

Esta etapa trata do início do processo, do monitoramento da esteira de 

destopagem que será acionada pelo CLP da aplicação, verificando condições das 

entradas e possíveis falhas. 

Para uma condição inicial, quando a esteira de destopagem será ligada pela 

primeira vez, será verificado algumas condições: 

a) se a proteção da serra circular que realiza o corte da ponta da tábua está 

no lugar, detecção essa que é realizada pelo sensor indutivo instalado ao 
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lado da proteção, se for identificado que a proteção está no lugar, a 

primeira condição esta atendida; 

b) em seguida será verificado se existe sinal de sobrecarga originado do 

motor da serra, e do motor da esteira de destopagem, se não for 

identificado sobrecarga, outra condição foi atendida; 

c) o sinal de linha de emergência acionada desliga todos os equipamentos 

instantaneamente, portanto será verificado se não existem botoeiras de 

emergência acionadas ao longo do processo, como existirão varias 

botoeiras destinadas a paradas instantâneas, todas serão ligadas em série 

para utilizar apenas uma entrada do CLP, devido isso a nomenclatura 

“linha de emergência”, e por segurança entende-se nível lógico “1” para 

emergência não acionada. 

 Se todas as condições para liberar o funcionamento do processo forem 

atendidas, um sinal interno do CLP irá indicar que não existem falhas, e a esteira de 

destopagem está pronta para ser posta em marcha16. Com o sistema pronto para ser 

ligado, existem procedimentos e condições que devem ser atendidos, a sequência 

lógica para partir e desligar os motores, também é importante. 

Existe um botão de comando (1NA), que quando acionado irá ligar o sistema 

de destopagem, desde que as condições descritas no parágrafo anterior sejam 

atendidas. Ao ligar o sistema de destopagem, primeiramente será ligado o motor da 

serra circular, e após 5 segundos será acionado o motor da esteira, com isso 

entende-se que a destopagem está em marcha. 

Outro botão de comando com (1NF) realizada a parada da esteira e da serra, 

quando ocorre uma “parada normal” através deste botão, primeiro desliga-se a 

esteira e após 5 segundos é desligado o motor da serra. Se existir alguma falha os 

motores serão desligados imediatamente. Outra condição de parada normal será 

quando o separador estiver funcionando, e a esteira do separador ou a esteira do 

banho sofra uma parada normal, ou parada por falha por mais de 20 segundos, 

exceto parada de emergência que desliga todo o processo. Quando o sistema for 

parado por falha, após verificar o problema é necessário acionar o botão liga, para 

que o processo seja posto em marcha novamente. 

                                                             
16

 Marcha: Em sistemas de automação, o termo “em marcha” pode ser entendido como sinônimo de 

“ligado”. 
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6.6.1.2 Lógica da esteira do banho 

A esteira do banho trabalha em conjunto com a esteira do separador, portanto 

se existir alguma falha em uma das esteiras, ambas serão desligadas. Existe um 

botão de comando (1NA) que é identificado como “liga separador”. Para que o 

separador seja posto em marcha, é realizada uma verificação para detectar alguma 

falha no sistema: 

a) primeiramente é verificado se a linha de emergência não está acionada; 

b) não deve existir sinal de sobrecarga do motor da esteira do separador e da 

esteira do banho. 

Quando as condições descritas forem atendidas, permite que quando 

acionando o botão liga separador, a esteira do banho seja colocada em 

funcionamento. Os motores da esteira do banho e da esteira do separador são 

ligados simultaneamente para que não exista erro de leitura dos encoders das 

esteiras. Um botão de comando (1NF) é destinado a desligar o separador em 

condições normais, quando acionado esse botão os motores de ambas as esteiras 

desligam simultaneamente. 

A identificação da madeira é realizada nesta etapa, o encoder instalado no 

eixo da esteira do banho, e o sensor fotoelétrico instalado de modo e verificar a 

largura das tábuas realizam a identificação de cada tipo de madeira, sabendo que o 

encoder fornece 1024 PPR, e o com a utilização da equação 2 do capítulo 6.3.2, é 

de conhecimento que o deslocamento linear da esteira por rotação é de 376,99 mm, 

como existe uma diferença considerável da largura das tábuas conforme quadro 3, e 

o valor do acumulador do contador é resetado após cada identificação, será utilizado 

o valor de 400 mm para o deslocamento linear por rotação. Com base nesses dados 

elaborou-se o quadro 15, que mostra os dados de comparação que serão utilizados 

na lógica de identificação do programa aplicativo do CLP. 
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Madeira Largura 
Pulsos do 
encoder 
por mm 

Nº mínimo 
de pulsos 

Nº máximo 
de pulsos 

Variação (mm) 

Tipo 2 100 2,56 265 285 97,56 - 104,92 
Tipo 4 150 2,56 401 421 147,63 - 154,99 
Tipo 6 200 2,56 537 557 197,70 - 205,06 
Tipo 8 250 2,56 673 693 247,77- 255, 14 
Tipo 10 300 2,56 808 828 297,47 - 304,84 

Quadro 15 - Relação entre pulsos encoder e tipo de madeira 

 

A lógica para identificar cada tipo de madeira consiste no seguinte: 

a) se a esteira do banho estiver operando e o sensor fotoelétrico for 

acionando, inicia-se o contador que se refere ao encoder da esteira do 

banho; 

b) o valor do acumulador é comparado simultaneamente através de uma 

instrução de comparação utilizando os dados do quadro 15, identificando 

assim cada tipo de madeira. 

c) quando identificado o tipo de madeira, é armazenado o número de pulsos 

referente ao tipo de madeira na pilha. A pilha FIFO simula o estado real da 

esteira, sendo que os valores contidos na pilha se deslocam 

simultaneamente com as tábuas sobre a esteira; 

d) caso a leitura do encoder e do sensor identifique uma madeira que esteja 

fora da faixa, ou seja, fora da variação permitida, ocasiona erro de leitura e 

os dados não são armazenados, por consequência ocasiona parada por 

falha no separador.  

A lógica completa de como será realizada identificação de cada madeira é 

apresentada no capítulo 6.6.2. Todas as paradas por falha, ou paradas normais 

necessitam do acionamento do botão de comando “liga separador” para que o 

mesmo volte a operar. 

6.6.1.3 Lógica da esteira do separador 

Esta etapa tratará de como será realizado a separação das tábuas por tipo, 

como descrito anteriormente existirão cinco expulsores, cada um com um cilindros 
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dupla ação, o acionamento de cada atuador será realizado de forma independente, 

quando o CLP enviar um sinal para determinado atuador avançar, o cilindro será 

acionado, para o recuo dos cilindros se aplica a mesma ideologia. 

Como descrito anteriormente, a esteira do banho trabalha em conjunto com o 

separador, portanto quando existir uma falha no banho o separador também irá 

desligar. Para facilitar o desenvolvimento da lógica, quando existir uma falha no 

banho, um flag interno indicará existência de falha diminuindo as verificações para 

ligar o separador. Para ligar o separador existem condições que devem ser 

verificadas como nos demais processo: 

a) não deve existir sinal de sobrecarga originado do motor da esteira do 

separador; 

b) não deve existir falha na esteira do banho; 

c) condições de emergência são tratadas em todas as etapas do processo. 

 Não existindo falhas o separador está pronto para ser colocado em marcha. 

O botão de comando “liga separador” quando acionado liga o processo de 

separação e a esteira do banho. Para o separador existem diversas situações que 

ocasionam paradas por falha, uma delas é a falta do sinal de posição zero, as 

condições são as seguintes: 

a) no início da esteira do separador existe um sensor capacitivo com a 

finalidade de enviar para o CLP a “posição 0” da última tábua que foi 

identificada; 

b) como a esteira do banho tem capacidade de transportar 6 tábuas por 

minuto, a cada 10 segundos uma tábua sai da esteira do banho, com isso, 

quando identificado uma tábua e o separador estiver em marcha, o sensor 

responsável de enviar a posição zero para CLP deve ser acionado em um 

tempo máximo de 15 segundos (utilizando um tempo de segurança de 5 

segundos), caso o sensor não acione dentro dos critérios descritos, 

ocasionará em uma falha parando o separador; 

O acionamento dos expulsores é baseado na informação do encoder e uma 

lógica FIFO do CLP, o sinal do encoder da esteira do separador enviará um sinal 

para confirmação da velocidade da esteira, se existir uma variação na velocidade da 

esteira, o sistema irá parar por falha. 
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Cada expulsor terá aproximadamente 3 metros de comprimento, ou seja, o 

comprimento da tábua, a distância entre os expulsores será de 1 m, essa é mesma 

distância do início do primeiro expulsor para o sensor de posição zero. Tomando 

como referencia a distância dos expulsores, e sabendo que o deslocamento linear 

da esteira do separador é de 753, 98 mm/rotação, e o encoder utilizado tem 

resolução de 1024 PPR, utiliza-se essas informações para realizar a lógica do CLP, 

onde será monitorado a velocidade da esteira do separador, caso exista uma 

variação na velocidade o sistema irá parar por falha.  

Cada expulsor será acionado por uma lógica de comparação por limite, onde 

os valores utilizados serão os mesmos contidos na pilha FIFO. Portanto o programa 

aplicativo terá cinco blocos que realizarão o acionamento dos expulsores. Com isso, 

realiza-se uma lógica seqüencial para armazenar os dados na pilha First In First Out: 

a) a madeira foi identificada no banho, portanto já é conhecido o tipo de 

madeira que está prestes a passar pelo ponto de referencia zero; 

b) o número de pulsos referente ao tipo de madeira é armazenado na pilha, 

logo após a identificação da madeira. Com essas informações é realizada a 

lógica de expulsão. 

Cada expulsor será acionado por uma instrução de comparação, quando o 

valor acumulado do encoder da esteira estiver dentro de uma faixa, o expulsor será 

acionado, essa faixa é fixa e utiliza o valor que consta na pilha FIFO. Quando um 

expulsor é acionado, o retorno do mesmo acontece após a detecção do seu embolo 

magnético pelo sensor que está instalado sobre ele. Outro sensor detecta o recuo do 

cilindro, se ambos os sensores magnéticos não detectarem o embolo do cilindro 

decorrido 3 segundos após seu acionamento, ocasionará em falha, desligando o 

separador. O botão de comando (1NF) “desliga separador” executa uma parada 

normal do separador. 

6.6.2 Programa aplicativo do CLP 

A lógica do programa aplicativo foi desenvolvida, utilizando instruções 

avançadas e ferramentas do software RSLogix 500 da Rockweel Automation®, o 

programa elaborado para o CLP Micrologix 1400 em linguagem Ladder, segue a 
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lógica do processo descrito no capítulo 6.6.1, no decorrer deste capítulo será exibido 

partes do programa que sejam de fundamental importância para a execução do 

processo, conforme descrito. O programa completo, com todos os comentários do 

programa aplicativo está no apêndice B. O endereçamento das entradas pode ser 

visto no quadro 16, onde estão todas as entradas do processo. 

Entrada 
(Slot.Word/Bit) 

Descrição Código 

I:0.0/0 Sinal encoder esteira do banho S_ENC_BH 
I:0.0/1 Linha de emergência S_EMERG 
I:0.0/2 Pulsador liga esteira destopagem PU_LIG_DES 
I:0.0/3 Pulsador desliga esteira destopagem PU_DES_DES 
I:0.0/4 Sinal encoder esteira do separador S_ENC_SP 
I:0.0/5 Pulsador liga separador PU_LIG_SP 
I:0.0/6 Pulsador desliga separador PU_DES_SP 
I:0.0/7 Sensor cilindro 1 avançado - Madeira tipo 10 FP_C1_A 
I:0.0/8 Sensor cilindro 1 recuado - Madeira tipo 10 FP_C1_R 
I:0.0/9 Sensor cilindro 2 avançado - Madeira tipo 8 FP_C2_A 
I:0.0/10 Sensor cilindro 2 recuado - Madeira tipo 8 FP_C2_R 
I:0.0/11 Sensor cilindro 3 avançado - Madeira tipo 6 FP_C3_A 
I:0.0/12 Sensor cilindro 3 recuado - Madeira tipo 6 FP_C3_R 
I:0.0/13 Sensor cilindro 4 avançado - Madeira tipo 4 FP_C4_A 
I:0.0/14 Sensor cilindro 4 recuado - Madeira tipo 4 FP_C4_R 
I:0.0/15 Sensor cilindro 5 avançado - Madeira tipo 2 FP_C5_A 
I:0.1/0 Sensor cilindro 5 recuado - Madeira tipo 2 FP_C5_R 
I:0.1/1 Sensor fotoelétrico, auxiliar medição madeira FP_AUX_BH 
I:0.1/2 Sensor indutivo, proteção serra destopagem FP_PRO_DES 
I:0.1/3 Pulsador de reset FP_POS_SP 
I:0.1/4 Sensor posição zero FP_ZERO 
I:0.1/5 Sobrecarga motor esteira destopagem F_SBC_MD 
I:0.1/6 Sobrecarga motor serra destopagem F_SBC_SMD 
I:0.1/7 Sobrecarga motor esteira banho F_SBC_MBH 
I:0.1/8 Sobrecarga motor da esteira separador F_SBC_MSP 
I:0.1/9 Reserva  
I:0.1/10 Reserva  
I:0.1/11 Reserva  

Quadro 16 - Endereçamento das entradas no CLP 

Como pode ser visto no quadro 16, foi reservado a entrada I:0.0/0 para o 

contador de alta velocidade HSC0, e a entrada I:0.0/4 para o contador HSC1, ambos 

os contadores serão configurados para “Modo 0”, realizando apenas contagem 

crescente, devido isso será utilizado apenas um canal por encoder. O 

endereçamento das 19 saídas é mostrado no quadro 17. 
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Saída 
(Slot.Word/Bit) 

Descrição Código 

O:0.0/0 Solenóide avanço cilindro 1 EV_C1_A 
O:0.0/1 Solenóide recuo cilindro 1 EV_C1_R 
O:0.0/2 Solenóide avanço cilindro 2 EV_C2_A 
O:0.0/3 Solenóide recuo cilindro 2 EV_C2_R 
O:0.0/4 Solenóide avanço cilindro 3 EV_C3_A 
O:0.0/5 Solenóide recuo cilindro 3 EV_C3_R 
O:0.0/6 Solenóide avanço cilindro 4 EV_C4_A 
O:0.0/7 Solenóide recuo cilindro 4 EV_C4_R 
O:0.0/8 Solenóide avanço cilindro 5 EV_C5_A 
O:0.0/9 Solenóide recuo cilindro 5 EV_C5_R 
O:0.0/10 Motor da esteira destopagem LIG_MD 
O:0.0/11 Motor da serra destopagem LIG_SMD 
O:0.0/12 Motor da esteira banho LIG_MBH 
O:0.0/13 Motor da esteira de saída (princ. separador) LIG_MSP 
O:0.0/14 Sinaleiro - Separador em funcionamento LP_SP_RUN 
O:0.0/15 Sinaleiro - Separador parado LP_SP_STP 
O:0.1/0 Sinaleiro - Destopagem ligada LP_DES_RUN 
O:0.1/1 Sinaleiro - Destopagem parada LP_DES_STP 
O:0.1/2 Sinaleiro falha geral    LP_FALHA_G 
O:0.1/3 Reserva  

Quadro 17 - Endereçamento das saídas no CLP 

6.6.2.1 Ligação física das entradas e saídas digitais 

Todas as saídas do CLP são destinadas a acionamento de cargas, as saídas 

O:0.0/0, O:0.0/1 e de O:0.0/8 à O:0.0/11 são do tipo a relé, com tensão de 220VAC, 

como as demais saídas são a transistor com nível de tensão de 24 VCC, será 

utilizado relés de interface para e padronizar o nível de tensão de saída e proteger  

todas as  saídas a transistor.  

No apêndice A pode ser visto o diagrama elétrico da ligação física das 

entradas e saídas no CLP completo, a figura 23 mostra a ligação das entradas de 

I:0.0/0 à I:0.0/3 no Micrologix 1400. 
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Figura 23 - Entradas digitais de I:0.0/0 a I:0.0/3 

 

O diagrama elétrico de ligação do CLP e respectivamente suas entradas e 

saídas, não será exibido na integra devido seu número de folhas. Para as páginas 

do diagrama que apareçam no decorrer do trabalho, será utilizada a convenção de 

cores para identificação de cabos condutores de acordo com o quadro 18, onde 

relaciona a cor com o nível de tensão. 
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Condutor Cor 
Condutor fase 220 VAC Roxo 
Condutor Neutro Azul 
Condutor terra Verde 
Condutor 24 VCC (+24VCC) Vermelho 
Condutor 0 VCC Preto 

Quadro 18 - Convenção de cores para cabos condutores 

 

As saídas do CLP como descrito anteriormente serão dotadas de dispositivos 

de interface. O diagrama elétrico utiliza uma simbologia genérica para representar os 

componentes de interfaceamento. A figura 24 mostra a ligação das saídas de 

O:0.0/0 a O:0.0/7 no CLP. 

 
Figura 24 – Saídas digitais O:0.0/0 e O:0.0/1 
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O diagrama elétrico contido no Apêndice A, não faz diferenciação de bitolas 

de cabos, a caráter de conhecimento, foram utilizadas as bitolas mínimas solicitadas 

por fabricantes de cabos. A convenção de bitolas mínimas em relação ao nível de 

tensão está apresentada no quadro 19. Sendo que as informações foram extraídas 

de catálogos do fabricante Corfio® e adaptado pelo autor. 

Circuito de força 380 VAC 2,5 mm² 
Circuito de força 230 VAC 2,5 mm² 
Circuito de comando 230 VAC 1,5 mm² 
Circuito de comando 24 VCC 0,75 mm² à 1,0 mm² 

Quadro 19 - Bitolas minimas de acordo com nível de tensão 

6.6.2.2 Configuração do CLP e expansões 

Com a utilização do software RSLogix 500 foi desenvolvido o programa em 

ladder, seguindo toda a lógica descrita no capítulo 6.6.1 que descreve como deverá 

ser o funcionamento do processo. Primeiramente foi configurado o modelo do CLP 

escolhido e as expansões no menu I/O Configuration, como mostra a figura 25. 

 

Figura 25 - Configuração do CLP e expansões 
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Como mostrado na figura 25 foram acrescentados as expansões 1762-IQ8 e 

1762-OB8 ao Micrologix 1400. Com os pontos de I/O já adequados foi designado 

códigos e comentários as entradas e saídas do CLP na base de dados, conforme 

será mostrado na figura 26, essas informações são as mesmas descritas nos 

quadros 8 e 9. A identificação de cada entrada e saída facilitará o desenvolvimento e 

entendimento do programa, todas as instruções utilizadas no programa terão 

códigos e comentários, mas a identificação dos demais elementos ocorrerá no 

desenvolvimento do programa aplicativo. A figura 26 mostra parte da base de dados 

do controlador, mais precisamente as informações das entradas de I:0.0/0 a I:0.1/4. 

 

 Figura 26 - Símbolos e descrição das entradas do CLP 

6.6.2.3 Saltos para sub-rotinas na lógica Ladder  

Para um melhor entendimento e identificação de falhas, foram criadas cinco 

sub-rotinas na lógica ladder do programa, sendo: 

a) sub-rotina necessária para HSC0 e HSC1; 

b) sub-rotina do sistema de destopagem; 

c) sub-rotina da esteira do banho; 

d) sub-rotina do separador; 

e) sub-rotina para identificação do tipo de madeira. 
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As instruções de programa contidas no LAD 2 denominado MAIN, realizam o 

salto para as sub-rotinas de destopagem, banho e separador compreendidas 

respectivamente no LAD 4, LAD 5, LAD 6. Cada sub-rotina é responsável por 

executar a verificação de cada etapa do processo, sendo que as três compartilham 

informações necessárias para o funcionamento do sistema. As sub-rotinas descritas 

são executadas em todas as varreduras do programa (scan), independente das 

condições do processo. A sub-rotina contida no LAD2 é destinada aos contadores 

de alta velocidade que quando atingido os valores de preset alto ou baixo, overflow 

ou underflow é executado o salto para a sub-rotina “INICIO” contida no arquivo 

número 3, ou simplesmente LAD3. A figura 27 mostra as instruções contidas no 

MAIN do programa aplicativo que realizam os saltos para as sub-rotinas descritas 

anteriormente. 

 

Figura 27 - Lógica para realizar saltos para as sub-rotinas (LAD2-MAIN) 

 

A instrução contida na linha 0 realiza o salto para o LAD 4, executando a 

lógica contida no mesmo, finalizando essa operação retorna para o MAIN onde 

executará a próxima linha, e consequentemente o salto para as próximas sub-

rotinas. A sequência de saltos para sub-rotinas será a mesma em todos os scans, as 

lógicas compreendidas em cada arquivo de programa (LAD) podem realizar mais 

instruções “JSR”. 
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6.6.2.4 Lógica Ladder sistema de destopagem 

Como descrito nos capítulos anteriores, o sinal de parada de emergência 

desliga todos os equipamentos simultaneamente, essa verificação é realizada em 

todas as lógicas que colocam os equipamentos em marcha, como será mostrado na 

figura 28, se existir uma transição de “1” para “0” na entrada descrita como linha de 

emergência o sistema para de imediato. 

No decorrer da linha de produção existem várias botoeiras de emergência, 

todas ligadas em série, com isso, o programa aplicativo entende que a linha de 

emergência contida no comando elétrico do sistema, é o permissível geral para que 

o todo o sistema possa operar em condições seguras. 

 O flag interno B3:0/1 corresponde a falhas ocorridas no sistema de 

destopagem, se houver transição neste bit atende-se a mesma condição de parada 

de emergência. A figura 28 mostra parte da lógica de partida sequencial dos motores 

da esteira de destopagem. 

 

Figura 28 – Temporização para iniciar a partida sequencial dos motores. 

 

As paradas normais ocorrerão quando existir sinal do botão desliga, ou 

parada do separador, a lógica de desligamento está disponível na figura 29, onde o 
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desligamento também é sequencial, primeiramente se desliga o motor da esteira e 

após o tempo estipulado no temporizador T4:1 é desligado o motor da serra. O bloco 

de verificação de falhas também é exibido na figura a seguir. 

 

Figura 29 - Desligamento sequencial e verificação de falhas (LAD4-DESTOP) 

6.6.2.5 Lógica Ladder esteira do banho 

Para que sistema possa ser ligado as condições da linha 0, mostrado na 

figura 37 devem ser atendidas. Ao receber uma transição na entrada I:0.0/5 a saída 

O:0.0/12 será liga, uma instrução “Examinar se fechado” (XIC) está em paralelo com 

a instrução que verifica a transição na entrada I:0.0/5, com isso, ao ligar a saída a 

mesma se manterá neste estado até a existência de uma condição que desligue a 

esteira do banho. Se existir sinal de emergência ou qualquer outra condição de 

parada, e se o sistema estiver em operação a saída O:0.0/12 será desligada. A 

figura 30 mostra a lógica contida no LAD 5, do qual se trata o funcionamento da 

esteira do banho. 
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Figura 30 - Lógica de funcionamento da esteira do banho 

 

A identificação da madeira é realizada no banho, mas existe uma sub-rotina 

destinada à identificação do tipo de madeira e armazenamento dessa informação em 

uma pilha, a solicitação de salto para sub-rotina que identifica a madeira, é realizada 

dentro do arquivo de programa número 6 (LAD6-SEPARADOR). 

6.6.2.6 Lógica Ladder do separador e da identificação da madeira 

Para iniciar o separador as condições da linha da linha 0 do LAD 6 devem ser 

atendidas, essas condições permitem que o sistema possa ser ligado ao receber 

uma transição na entrada I:0.0/5, as condições são as seguintes: 

a) deve haver nível lógico “1” na entrada I:0.0/1; 

b) os flags B3:0/4 e B3:0/3 correspondentes a falhas no separador e no banho 

não devem estar acionados; 

c) não deve existir falha na identificação da madeira, falha indicada pelo bit 

B3:1/5. 

Com as condições atendidas na linha em questão, ao ser constatado 

transição na entrada I:0.0/5 o motor da esteira do separador será ligado. Quando 

existir alguma condição não aceita, ou pulso na entrada que se refere ao botão que 
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desliga o separador, o sistema é desligado. A figura 31 mostra a lógica que realiza a 

acionamento do motor da esteira. 

 

Figura 31 - Lógica de acionamento do motor da esteira do separador 

 

Após as linhas exibidas na figura anterior, o programa executa as verificações 

de falhas que possam ocorrer no sistema de separação, cada verificação é 

executada em uma linha distinta. A sequência de verificação de falhas do processo 

que possam existir, são as seguintes: 

a) verifica falha no dispositivo de alinhamento; 

b) verifica falha no recuo dos cilindros; 

c) verifica falha no avanço dos cilindros; 

Na sequência do programa, quando existir condição de operação normal e o 

sensor fotoelétrico da esteira do banho, correspondente a entrada I:0.1/1 detectar a 

presença de um objeto, irá realizar um salto para a sub-rotina de identificação do 

tipo de madeira, contida no arquivo de programa número 7 (LAD 7). No início da 

sub-rotina existe um temporizador que verifica se não houve uma detecção acidental 

do sensor de identificação, caso o sensor permaneça acionando por um tempo 

inferior a um segundo, é realizado o retorno da sub-rotina sem gerar falha no 

processo de identificação da madeira. A visualização da lógica descrita neste 

parágrafo está disponível no Apêndice B. 

A sub-rotina de verificação do tipo madeira realiza a identificação da madeira, 

e armazena o valor o número de pulsos lidos na esteira do banho, a lógica 
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armazena na pilha valores pré-definidos. Ao iniciar o arquivo de programa número 7 

realiza-se a as seguintes etapas: 

a) o acumulado do contador HSC0 (encoder banho) é resetado se o motor da 

esteira do banho estiver funcionando e o sensor do banho estiver 

detectando algum objeto; 

b) Quando a entrada I:0.0/1 passar a ter nível lógico “1”, uma instrução realiza 

a movimentação do valor do acumulado do HSC0 para a palavra N7:0; 

c) o valor contido em N7:0 é testado em uma instrução de limite, existem 

cinco verificações de limite, sendo que cada instrução verifica o limite 

especificado no quadro 15, se o valor estiver dentro de um dos limites 

especificados, um flag irá mostrar qual tipo de madeira foi identificada; 

d) cada flag responsável por mostrar qual tipo de madeira foi identificada, 

quando for identificado algum tipo de madeira o valor contido em N7:0 é 

armazenado na pilha. Uma lógica inicial faz com que a pilha inicie 

populada, fazendo que o primeiro valor a ser inserido o último ocasionando 

a descarga da pilha. 

A lógica dos expulsores é baseada na pilha de armazenamento FIFO, devido 

isso será explicado de forma sucinta o funcionamento das instruções FFL17 e FFU18 

do Micrologix 1400 da Rockwell Automation® que juntas permitem o funcionamento 

da pilha FIFO no programa aplicativo. A pilha de armazenamento de dados first in 

first out, ou simplesmente FIFO, realizada a inserção de dados com o auxílio de 

instruções e arquivos de controle, que efetuam o deslocamento das informações e 

posições de forma automática, basicamente para o funcionamento das pilhas FIFO 

existentes no programa foi necessário: 

a) especificar o endereço do FIFO de cada tipo de madeira, sendo do tipo 

#N9; 

b) especificar a arquivo de controle das posições da pilha, sendo um arquivo 

tipo R6; 

c) uma instrução FFL que armazena o valor contido em uma palavra na 

primeira posição livre da pilha, a instrução deve conter o endereço e o 

arquivo de controle da pilha; 

                                                             
17 FFL: Carga primeiro a entrar 
18 FFU: Carga primeiro a sair 
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d) uma instrução FFU que descarrega o valor da primeira posição inserida na 

pilha, esse valor é movido para uma palavra, a instrução deve conter o 

endereço e o arquivo de controle da pilha. 

Existe uma única pilha FIFO para o armazenamento das informações, a pilha 

simula a condição real que se encontra a esteira, na medida em que as tábuas se 

deslocam sobre a esteira do separador, as informações da pilha se deslocam 

simultaneamente. 

 A lógica do programa realiza inserções e descargas de valores conforme 

necessário, verificando condições onde a pilha não tem posições ocupadas, entre 

outras que podem ser verificas no Apêndice B. A figura 32 mostra uma condição de 

carga na pilha FIFO, sendo que existem mais condições para a mesma pilha no 

decorrer do programa. 

 

Figura 32 - Instruções FFU para funcionamento de uma pilha FIFO 

 

Os dados da pilha são verificados por instruções de limite, sendo que cada 

expulsor é acionado por uma instrução limite. A lógica de expulsão e verificação 

para armazenamento é mostrado no fluxograma contido no Apêndice C. 

Na lógica FIFO entende-se que a primeira posição inserida na pilha é a 

madeira que necessita ser retirada da esteira, sendo que cada expulsor verifica se o 

valor contido na pilha é referente ao seu tipo de madeira. Como descrito 

anteriormente a pilha é inicia como “cheia”, portanto quando um valor é inserido, ele 

vai para a última posição, cada posição da FIFO tem um endereço, as instruções de 

comparação utilizam estes endereços para comparar com os valores pré-definidos. 
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A lógica do programa faz que a identificação da madeira e a comparação do 

bloco de expulsão, sejam realizadas simultaneamente, assim, as informações da 

pilha estarão sempre em movimento. A figura 33 mostra parte do bloco de que 

realiza a lógica de expulsão. 

 

Figura 33 - Bloco que realiza o acionamento do expulsor da madeira tipo 4 

Após realizar a lógica de acionamento do atuador que retira a tábua em 

relação à posição contida na pilha, a informação continua na pilha, mas em outra 

posição, mas não interfere na lógica devido seu valor ser especifico para cada tipo 

de madeira.  
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7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A avaliação do processo foi realizada através da coleta das informações, com 

isso tornou-se conhecido todas as variáveis do sistema de separação de madeira, 

variáveis estas que foram necessárias para o desenvolvimento do programa 

aplicativo do CLP. Foram utilizados formulários conforme descrito no capítulo 5, as 

informações acerca das tábuas podem ser visualizadas no quadro 20. 

DADOS DO PROCESSO ATUAL 
Item avaliado Produto 
Documento INF_PROD_01 

Informações 
Produto Comprimento Largura Espessura Peso Observações 
Tipo 2 3000 100 23 8 - 
Tipo 4 3000 150 23 12 - 
Tipo 6 3000 200 23 16 - 
Tipo 8 3000 250 23 20 - 

Tipo 10 3000 300 23 24 - 
Quadro 20 – Dados das tábuas armazenas no formulário INF_PROD_01 

 

Com base nas informações coletadas foram especificados os sensores e 

dispositivos necessários para o desenvolvimento do projeto de automação do 

separador.  

Conforme esquema elétrico apresentado no Apêndice A, o local de instalação 

do CLP e demais componentes será no painel (quadro) denominado +E20. O circuito 

de alimentação de energia elétrica para o quadro +E20, tem derivação do quadro de 

distribuição da planta da empresa, sendo que o mesmo fornece a tensão trifásica de 

380 VAC, monofásica normalizada em 230 VAC e derivação de aterramento.  

O nível de tensão de 24 VCC é fornecido por uma fonte externa em relação 

ao CLP, que servirá para alimentar o mesmo e demais dispositivos que utilizam o 

mesmo nível de tensão. A proteção da fonte será através de um disjuntor 

dimensionado de acordo com as características do componente, todos os 

dispositivos com nível de tensão de 24 VCC, serão protegidos por um disjuntor de 

10A, exceto o CLP que será dotado de um disjuntor de 2A na sua alimentação 

O aterramento do quadro +E20 e consequentemente dos dispositivos 

alocados no mesmo, será através do barramento instalado no painel de derivação 

da empresa, conforme descrito anteriormente. Portanto todos os dispositivos terão 
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proteção contra choques por contato indireto, o condutor de terra será denominando 

de PE, o modo de aterramento utilizado será o TN-S conforme NBR 5410:2005. 

 O projeto de automação do separador apresenta apenas o diagrama elétrico 

do CLP e suas respectivas entradas e saídas e proteções, a convenção de cores em 

relação ao nível de tensão foi descrito no quadro 18. Os condutores utilizados serão 

de cobre do tipo flexível com isolamento termoplástico, em casos específicos será 

indicada a bitola do cabo no diagrama elétrico em relação à capacidade de corrente, 

caso contrário será utilizado às bitolas mínimas referente cada nível de tensão 

conforme apresentado no quadro 19. 

A cor dos sinalizadores luminosos de indicação está relacionada à condição 

do equipamento ou estado da máquina, as cores utilizadas são baseadas nas 

informações do quadro 2, retirado da norma IEC 60204-1. Existirão botoeiras para 

que o operador possa intervir no funcionamento do processo, a cor das botoeiras 

está relacionada com a mesma norma dos indicadores luminosos, a convenção de 

cores para botoeiras pode foi apresentado no quadro 3. 

No decorrer do projeto foram especificados vários componentes, alguns são 

indicados de forma genérica, somente com características técnicas sem agregar 

nenhum fabricante, outros estão relacionados a fabricantes devido a características 

específicas de cada um. Com essas informações foi possível elaborar uma relação 

de materiais necessários para uma futura aplicação do projeto, que pode ser vista no 

quadro 21. 

Descrição Código Qtd. 
Sensor indutivo 24 VCC - (Siemens®) 3RG41 12-30G 1 
Sensor capacitivo 24 VCC - (Siemens®) CFAM 30P1600/S14 1 
Sensor fotoelétrico 24 VCC - (Siemens®) 3RG74 20-7AB00 1 
Sensores magnéticos – (Rexroth®) 2550121120 10 
Encoder incremental 1024 PPR 24 VCC – (Klüber®) 8.3700.1322.1024 1 
Botoeira pulso sem retenção 1NA verde - 2 
Botoeira pulso sem retenção 1NF vermelho - 2 
Botoeira cogumelo com retenção 1 NF vermelho - 1 
Botoeira pulso sem retenção 1NA branco - 1 
CLP Micrologix 1400  – (Rockwell Automation®) 1766L32 BXB 1 
Expansão – (Rockwell Automation®) 1762 – IQ8 1 
Expansão – (Rockwell Automation®) 1762 – OB8 1 
Borne fusível – Phoenix Contact® UK5-HES 25 
Acoplador à relé 24 VCC - Phoenix Contact® PLC-R2966171/21 13 
Acoplador à relé 220 VAC - Phoenix Contact® PLC-R2966207/21 6 
Disjuntor monopolar 2A – Siemens® 5SX1 102-7 1 
Disjuntor monopolar 4A – Siemens® 5SX1 104-7 1 
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Disjuntor monopolar 10A – Siemens® 5SX1 110-7 1 

Fonte 24 VCC - Phoenix Contact® 
QUINT-PS-100-
240AC/24DC/20 

1 

Quadro 21 - Relação de materiais para a automatização do separador 

O programa aplicativo do CLP conforme apresentado no Apêndice B, foi 

desenvolvido com a utilização de sub-rotinas, com isso o programa atendeu a 

necessidade de forma satisfatória, em relação à simplicidade, funcionamento e 

facilidade de entendimento da lógica no geral. 
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8 CONCLUSÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de um questionamento levantado 

acerca da possibilidade de automatizar o processo de separação de madeira 

serrada na empresa LHBP Indústria de Madeiras com o auxílio de um CLP. Com o 

desenvolvimento do projeto, foi possível chegar à conclusão que Sim, será possível 

automatizar o processo de separação de madeira conforme questionamento 

apresentado no capítulo 1. Os objetivos específicos foram atingidos, e 

consequentemente o objetivo geral também, pois os específicos são de certa forma 

um desmembramento do objetivo geral do trabalho. 

A revisão bibliográfica acerca de projetos foi realizada no capítulo 2, onde 

foram abordadas as definições, métodos e etapas para se realizar um projeto de 

forma coerente. Neste capítulo foram apresentadas as etapas que devem ser 

seguidas para a conclusão de um projeto, minimizando os retrabalhos acerca do 

mesmo. Normas referentes a projetos de automação e elétricos de baixa tensão 

foram brevemente explanados neste item. 

No capítulo 3, foram apresentadas as informações acerca de CLPs, 

abordando características construtivas de hardware (arquitetura) e software do 

mesmo. Foi amplamente abordado o princípio de funcionamento do Controlador 

Lógico Programável, levantado informações sobre ciclo de varredura, tipo de 

memórias utilizadas, processadores e demais itens constituintes da CPU. Além, do 

método de classificação baseado em pontos de I/O e capacidade de memória. 

No decorrer do capítulo em questão, foram estudadas as linguagens de 

programação utilizadas em PLCs, dando ênfase a linguagem LADDER, a qual foi 

utilizada para o desenvolvimento do programa aplicativo do separador de madeira 

serrada de qual trata este trabalho. 

A revisão literária de sensores foi apresentada no decorrer do capítulo 4, onde 

foram exibidas as definições e informações técnicas pertinentes a cada tipo de 

sensor, que virão a fazer parte do projeto. Foi abordado o princípio de 

funcionamento de cada sensor, juntamente com suas características genéricas e 

específicas. 

O estudo do método para o desenvolvimento do projeto é apresentado no 

capítulo 5, o qual descreve como foram levantados os dados do processo atual a ser 
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automatizado, e demais informações que se faziam necessárias para a elaboração 

do projeto de automação. Foram apresentados neste mesmo capítulo quais os 

critérios adotados para a especificação dos sensores e do CLP da aplicação. 

Com aplicação da metodologia contida no capítulo 5, foi realizada a avaliação 

do processo atual, coletando informações a respeito das tábuas e condições 

ambientais em que os equipamentos estavam expostos, além da lógica do processo. 

Na sequência do estudo de caso, o qual trata o capítulo 6, foram apresentados de 

forma sucinta os aspectos gerais da automação do processo, e a lógica de como 

funcionará o sistema de separação de madeira. 

Na sequência foram especificados todos os sensores que irão compor a 

automação do processo de separação, seguindo critérios e metodologia descritos 

anteriormente. Foi especificado neste capítulo o encoder que realizará a 

identificação da madeira na esteira do banho conforme lógica do processo. 

O último dispositivo a ser especificado foi o CLP, foram considerados os 

pontos de I/O conforme quadros apresentados, capacidade de atender os sinais 

emitidos pelo encoder da esteira, além das funções disponíveis no software de 

desenvolvimento do programa aplicativo, e outros critérios em relação  

à automatização a ser realizada. 

O desenvolvimento do programa aplicativo foi a última tarefa desenvolvida 

neste capítulo, primeiramente foi desmembrado a lógica do processo em partes, 

para um melhor entendimento do todo. As etapas (lógicas) foram divididas em: 

destopagem; banho; separador. Foi amplamente explicitada a lógica de 

funcionamento de cada etapa do processo, e condições de operação do mesmo. 

Foi desenvolvido o programa aplicativo em LADDER com a utilização do 

software RSLogix 500, fornecido pela Rockwell Automation®. Basicamente nesta 

etapa foi transformada a lógica descrita anteriormente, em uma linguagem de 

programação que o CLP possa identificar e ser capaz de executar. Algumas partes 

do programa em LADDER podem ser visualizadas no capítulo 6. A ligação física das 

entradas e saídas do CLP, juntamente com o programa aplicativo na integra foram 

apresentados nos Apêndices A e B, nesta ordem. 

A apresentação dos resultados está contida no capítulo 7, o qual apresenta 

informações oriundas do processo, e algumas informações que são originadas do 

projeto elétrico que foi desenvolvido de forma independente. Foram exibidos 

também os resultados obtidos com a elaboração do programa aplicativo com uso de 
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sub-rotinas, o qual facilita o entendimento lógico do programa. Tratando cada etapa 

de forma independente, possibilita a alteração de partes do programa aplicativo sem 

que esta interfira nas demais lógicas. 

Foi apresentado neste capítulo também de forma sucinta o memorial 

descritivo do projeto, juntamente com a relação de materiais necessários para a 

aplicação do mesmo. Abordado também convenções utilizadas no trabalho, 

referentes a cores de sinaleiros, botoeiras e cabos, de acordo com normas descritas 

no capítulo 2, o qual se refere a projetos. 

Concluí-se, que o trabalho atingiu o objetivo geral, tendo por fim um projeto de 

automação para um separador de madeira serrada, que apresenta uma resposta 

satisfatória acerca da problemática de pesquisa exibida no capítulo 1. Com os 

resultados obtidos torna-se evidente a justificativa deste trabalho, o qual reduzirá o 

tempo de parada do processo para separação da madeira, cujo processo se dará de 

forma automatizada.  

A possibilidade de separação incorreta do tipo de madeira fica praticamente 

descartada, salvo se existir falha em algum dispositivo, mas a lógica do programa 

aplicativo do CLP atende a verificação de falhas, e não permite que o processo 

continue se existir falha em algum ponto. 

Existem diversas maneiras de se automatizar o processo de separação de 

madeira, fornecendo outras respostas a problemática de pesquisa. É possível 

afirmar que além de atender o objetivo geral e fornecer uma resposta a problemática 

de pesquisa, o projeto apresenta pontos positivos em relação a manutenção e 

funcionamento do equipamento. 
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APÊNDICE C – FLUXOGRAMA DA LÓGICA DE EXPULSÃO 

Inicio

Armazena nº de 
pulsos do tipo de 
madeira na pilha

Identificado 
madeira ?

Sim

Não

Madeira é Tipo 
10?

Realizado 
comparação 
através de 

instruções de 
limite

Madeira é Tipo 
8?

Descarga FIFO

Aciona expulsor 
da madeira 10

Aciona expulsor 
da madeira 8

Descarga FIFO

Sim

Não

Não

Madeira é Tipo 
6?

Madeira é Tipo 
4?

Descarga FIFO

Aciona expulsor 
da madeira 6

Aciona expulsor 
da madeira 4

Descarga FIFO

Sim

Não

Não

Madeira é Tipo 
2?

Aciona expulsor 
da madeira 2

Descarga FIFO

Sim

Não

Fim

 


