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RESUMO 

Em razão da alta demanda de produção das indústrias, faz-se necessário um controle 

rigoroso sobre os produtos fabricados a fim de evitar perdas de produção, de qualidade ou 

financeiras. Uma das formas mais comuns deste tipo de controle é a aplicação de etiquetas para 

identificação do produto. Por meio destas, pode-se obter controle de produção, rastreabilidade 

e maior confiabilidade do produto final. 

Atualmente, na maior parte dos casos, a impressão é feita por intermédio de um 

computador, porém sua utilização gera algumas dificuldades, tais como tempo de inicialização, 

travamentos, dificuldade de substituição, além de deixar todo o sistema sob controle do 

operador. Existe a possibilidade de eliminar os problemas descritos anteriormente 

implementando a impressão diretamente no controlador da máquina, porém, isso exige grande 

quantidade de tempo e conhecimento específico, além de disponibilidade do equipamento. 

A solução proposta nesse projeto é a criação de uma interface entre a máquina e a 

impressora, de simples implementação, reduzindo o tempo gasto com instalação, além de 

aumentar a confiabilidade, pois torna o sistema independente do operador. 

 

Palavras-chave: Controle. Impressão. Etiquetas. Interface. Produção. Máquinas. 

 

ABSTRACT 

The high demand on industries makes necessary having a tough control over what is 

manufactured, avoiding somehow quality and finances production losses. One of the most usual 

ways of controlling the process is a tagging application to identify products. Through this, it 

can be achieved not only a better product controlling and tracking, but also the most reliable 

production. 

Recently, in most cases, printing is done by a computer. Although, it uses has a number 

of difficulties, such as starting up time, crashes, replacement difficulties, and an operator 

controlling the whole system. However, there is the possibility to eliminate these problems 

described above by implementing printing process directly on the controller machine. 

Nevertheless, it requires lots of time and know-how, as well as equipment availability. 

This project proposes to create an interface along with the machine and the printer, easy 

to implement and reduce time spent on setting up, as well to increase reliability, because it 

makes an independent operator system. 

 

Keywords: Controlling; Printing; Labels; Interfaces; Production; Machines. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao caminhar por uma indústria, é comum observar a utilização de etiquetas como forma 

de identificação do produto. Esse processo normalmente é realizado por um operador por meio 

de um software específico no computador, que pode gerar travamentos, desligamentos 

inesperados e outras falhas diversas, além de demandar muito tempo de substituição no caso de 

algum defeito permanente de hardware. Também podem ocorrer falhas no processo 

ocasionadas pelo operador, dentre elas podemos destacar inversão de códigos, identificação de 

peças aprovadas como reprovadas ou vice-versa, entre outras. Todos esses problemas geram 

perda de qualidade, produtividade e aumento de custo para a empresa. 

O projeto a ser apresentado consiste na elaboração de uma interface eletrônica entre o 

CLP da máquina, ou outro comando qualquer utilizado, que seleciona os produtos e envia o 

comando para a impressão de uma etiqueta de identificação, diretamente para a impressora 

dessas etiquetas, sem que haja intervenção humana. 

A utilização deste procedimento tem como objetivo aumentar a confiabilidade do 

processo de identificação de qualquer tipo de peças ou produtos, pois não haverá possibilidade 

de inversão de etiquetas de "aprovado/reprovado", e diminuir o tempo gasto pelo operador, uma 

vez que cada peça já possuirá sua própria etiqueta, aumentando a capacidade de rendimento de 

produção e diminuindo os riscos de perdas de qualidade e/ou financeiras. À luz desse contexto, 

passamos, agora, a descrever a plataforma Arduino. 

 

2. ARDUINO 

 

2.1 O que é Arduino? 

 

É uma plataforma de desenvolvimento de projetos eletrônicos baseada em um 

microcontrolador, cujas características principais são a grande quantidade de aplicações, a 

facilidade de programação e a utilização. Por meiodo Arduino, qualquer pessoa pode controlar 

dispositivos elétricos/eletrônicos, desde um simples led até relés para acionamento de motores 

de grandes potências, ou realizar medições de sinais digitais ou analógicos, entre outras muitas 

funções disponíveis. 

 

2.2 Microcontroladores 

 

Microcontrolador é um "computador" simplificado, com menor capacidade de 

processamento e encapsulado em um único chip, ou seja, dentro deste temos memória RAM, 

unidade de processamento, memória FLASH, além de pinos de entrada e saída. Tem como 

objetivo executar funções dedicadas, tais como controle de sinais digitais (entradas e saídas), 

sinais analógicos, comunicação, etc. Pode ser utilizado em diversas aplicações, industriais ou 

residenciais, como automóveis, eletroeletrônicos e eletrodomésticos em geral, robôs, entre 

outros, devido à sua robustez e alta confiabilidade. 
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2.3 Recursos e Funções do Arduino 

 

Tabela 1: Características dos modelos de Arduino  

 
Fonte: www.labdegaragem.com 

 

2.4 Por que utilizar o Arduino? 

 

O Arduino foi a plataforma escolhida, neste trabalho, pela variedade de recursos 

oferecidos e bibliotecas disponíveis, além do custo relativamente baixo que torna o projeto 

como um todo uma solução viável.  O Arduino Mega, por exemplo, possui um custo 

aproximado abaixo dos R$100,00 e atende a todos os requisitos necessários do projeto; essa 

tecnologia dispõe de Shields (placas de expansão) para cartão de memória, porta serial, porta 

Ethernet que serão necessárias no projeto a custo acessível. 

Além disso, foi selecionado o Arduino Mega porque é uma versão intermediária e atende 

aos requisitos do projeto, que são: 

• 256 Kb de memória flash, que permite a ele tratar uma quantidade maior de dados do tipo 

string, os quais representarão as etiquetas em formato texto (string) e serão manipuladas 

pelo Arduino. 

• 16 MHz de velocidade de clock, que permite a execução de diversas funções em um curto 

espaço de tempo, tornando a solução toda rápida. 

• 54 pinos de IO’s, além dos 8 pinos de entrada necessários inicialmente, possuímos diversos 

outros que podem permitir melhorias e aumento de capacidade no futuro. 

• portas de comunicação serial, sendo que uma destas será necessária para a comunicação do 

Arduino com a impressora, e outra, para comunicação com o software no computador, sem 

a necessidade de troca de cabos. 

• Baixo custo, que torna essa solução acessível e viável para um número maior de aplicações 

e mercados. 
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2.5 A Escolha do Visual Basic 

 

Primeiramente, esta linguagem foi escolhida em razão da experiência e do conhecimento 

dos desenvolvedores do projeto, o que tornou a criação de um software visual viável. Em 

segundo lugar, outro motivo que justifica a escolha dessa linguagem são as diversas vantagens 

em relação às demais linguagens, dentre as quais podemos citar: 

• possibilidade de utilização do Visual Studio Express que é uma IDE gratuita e moderna, o 

que reduz o custo do projeto ao mesmo tempo que permite a utilização de ferramentas 

modernas para desenvolvimento e depuração; 

• disponibilidade de recursos gráficos de boa qualidade, o que torna a aplicação desenvolvida 

“user friendly” (amigável ao usuário); 

• Facilidade na construção e depuração do código, pois o VB.NET é uma linguagem simples 

e o ambiente facilita a depuração e detecção de erros; 

• frande quantidade de material para consulta em livros, sites e fóruns, além de exemplos e 

trechos de códigos; 

• Grande quantidade de usuários da linguagem, o que torna mais fácil a troca de informações 

e o esclarecimento de dúvidas. 

 

3. DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 

3.1 O Gabinete 

 

Depois de finalizado o projeto, delimitamos as dimensões necessárias para uma 

acomodação deste dentro do gabinete. Feitas as medições da área total das três placas já 

encaixadas (Arduino, Shield Ethernet e Shield Regulador de Tensão), obtivemos os seguintes 

números: 

 

Figura 1 - Gabinete do produto: C=118mm, L=55mm e A=49mm 

 

Feitas as medições, pudemos começar a pensar no layout e no material que utilizaríamos 

para a construção da caixa. Escolhemos fazer no formato retangular, por permitir uma 

acomodação “firme” para as placas, evitando danos em razão de impactos simples, otimização 
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tempo e material, e por ser mais fácil de construir, uma vez que nosso foco era dar firmeza e 

proteção às placas.  

Quanto à escolha do material, pensamos em algo com transparência para possibilitar a 

visualização da parte interna da caixa, permitindo, assim, a visibilidade do projeto, o que 

facilitaria a compreensão do que é um Arduino e das placas que compõem do projeto. Antes de 

realizar os cortes no acrílico, fizemos um gabarito que nos auxiliaria nos cortes finais, evitando 

desperdícios. Para tal, utilizamos um tipo de fibra rígida de papelão, com 1mm de espessura 

(utilizada por algumas fábricas para calçar e isolar as bobinas do núcleo de ferro em 

transformadores de tensão). Com um molde nas medidas corretas, diminuímos a chance de erro 

no corte das partes que formariam o gabinete e pudemos visualizar como seria o desenho final 

do nosso gabinete (Figura 2). 

 

      

 
Figura 2 – Gabarito 

. 

 

Depois de feitos os cortes no acrílico, o layout final do produto pode ser visto na figura 

3, abaixo: 

 

 
Figura 3 - Visual do Produto Final 
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3.2 A Placa Reguladora de Tensão 

 

No início do projeto, tivemos a necessidade de elaborar um circuito de controle de tensão, 

pois os pinos de I/O (entradas e saídas) do Arduino aceitam para sua ativação até próximo das 

tensões apresentadas na tabela 1, enquanto a maioria dos equipamentos e controladores 

industriais trabalham enviando sinais de 24V DC. 

Verificamos que a melhor solução para o controle de tensão para esse circuito seria a 

utilização de optoacopladores, que são componentes eletrônicos formados por um diodo 

emissor de luz e um foto-transistor (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - Estrutura interna do 4N25 

Fonte: Motorola datasheet 4N25. 

 

Escolhemos a utilização deste componente porque ele mantém isolação entre a placa e 

dispositivos externos, tem fácil implementação, baixo custo, alta durabilidade, praticamente 

nenhum aquecimento em relação a reguladores de tensão e tamanho reduzido. Um conjunto de 

características ideais para a implementação no projeto. 

Para uma melhor apresentação, optamos por elaborar um Shield para o Arduino, assim 

teríamos um layout ideal, pois seria de fácil fixação no Shield Ethernet e no próprio Arduino, 

teria tamanho reduzido, melhor firmeza para manuseio, menor possibilidade de mau contatos, 

menor quantidade de fios utilizados, o que eliminaria a possibilidade de inversão entre 

conexões. Antes de montar o circuito fisicamente, simulamos a sua montagem em um software 

simulador de circuitos eletrônicos chamado Proteus (Figura 5), em sua versão "Proteus 8 

Professional"; assim poderíamos verificar algumas falhas e o funcionamento do circuito antes 

de montá-lo. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-p574lX526HE/UZIVEpMR7pI/AAAAAAABpxE/IbalOkRGcJI/s1600/4n25.jpg
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Figura 5 - Circuito simulado no Proteus 

 

Os testes realizados no software nos deram valores ideais de utilização que seriam 

necessários para a nossa própria utilização (5V DC). Isto posto, realizamos a montagem do 

circuito em placa padrão de fenolite, para construir o Shield de conversão de tensão que 

havíamos idealizado (Figura 6).  

 

 
Figura 6 – Shield Regulador de Tensão 

 

 

3.3 Circuito para Simulação de Sinal de Impressão 

 

Logo após a construção da placa reguladora de tensão, a primeira tarefa a ser realizada 

foi testar se a placa estava enviando corretamente os sinais para o Arduino.  Para nos auxiliar 

nesse teste, desenvolvemos um circuito com 3 chaves seletoras que, se acionadas ou não 

acionadas, simulam o código binário que seria enviado pelo CLP e um push-button, que, ao ser 

pressionado, simula o sinal de solicitação de impressão que também viria do CLP, alimentados 

por uma fonte 24V DC (Figura 7). 
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Figura 7 - Circuito de opto-acopladores 

 

Os códigos binários são simulados conforme as chaves A, B e C são acionadas/não 

acionadas. Conforme mostra a tabela 02, abaixo. O sinal que "solicita" a impressão acontece 

quando o push-button é pressionado. 

 

Tabela 2 - Codificação binária  

 
 

Além da parte elétrica, precisávamos da parte de programação que faria com que o 

Arduino enviasse uma mensagem para mostrar que o programa identificou os sinais de entrada 

digital.Com esse objetivo, foi desenvolvido um programa para o Arduino (Figura 8) que 

realizava a leitura das entradas digitais e as mostrava através da porta serial 01. 
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Figura 8 - Fluxograma do programa de testes 

 

 Por meio desse procedimento, pudemos confirmar o funcionamento do circuito e 

concluir os testes preliminares da placa reguladora de tensão, comprovando o seu perfeito 

funcionamento. 

 

 

4. A Programação Arduino 

 

4.1 Ethernet 

 

Inicialmente precisaríamos de um software que nos auxiliasse a validar a comunicação e, 

consequentemente, fizesse o funcionamento correto do Shield Ethernet do Arduino. Para isso, 

elaboramos um programa a partir de um exemplo do site do Arduino, que recebe os dados via 

Ethernet e mostra via Serial – assim pudemos conferir os resultados diretamente da tela de 

monitoramento Serial do Arduino (Serial Monitor). A princípio, foi feita a declaração das 

bibliotecas que seriam utilizadas e, posteriormente, a parte de definição do MAC adress, do IP 

(que será fixo) e da porta utilizada; por fim, foi implementada a parte de início da comunicação. 

Após essas etapas, analisamos as marcações e as mensagens que o programa teria que 

mostrar ao VB para que existisse uma comunicação entre as duas programações (VB e 

Arduino). Definimos algumas necessidades e situações que encontraríamos durante a utilização 

do software. Listamos as seguintes situações: 

 

Mensagens do PC para o Arduino: 

• I*NVET,(número da etiqueta),(etiqueta)*F   -   envia uma nova etiqueta para placa 

• I*ETEX*F   -  solicita a leitura dos nomes de todas as etiquetas existentes na placa 

• I*APGE,(número da etiqueta)*F   -   apaga a etiqueta selecionada 

• I*ABET,(número da etiqueta)*F   -   abre a etiqueta selecionada 
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• I*DESC*F   -   desconecta a comunicação TCP 

 

Mensagens do Arduino para o PC: 

• I*ERSD*F   -   falha no cartão SD 

• I*CMDS(Dado)*F   -   comando desconhecido ou falha na comunicação 

• I*APGEOK*F   -   etiqueta apagada com sucesso 

• I*ETEX(Dado)*F   -   envia uma lista das etiquetas existentes na placa 

• I*CONE*F   -   conectado com sucesso 

• I*NVET*F   -   etiqueta salva com sucesso 

• I*ABET(Dado)*F   -   envia a etiqueta selecionada para o PC 

 

Após definidas as mensagens, fizemos um programa simples para teste, da seguinte forma: 

 

 
       Figura 9 - Fluxograma do programa de comunicação 

  

Este programa funcionou perfeitamente, porém, durante os testes, enviamos um comando 

com uma grande quantidade de informações e o timeout da porta serial foi atingido e, como 

consequência, o comando não foi enviado. Para solucionar esse problema, fizemos uma 

melhoria ao alterar o tempo de timeout da porta utilizando o comando Serial.setTimeout(ms) 

do Arduino. Após esse procedimento, verificamos que, na prática, grandes etiquetas 

demandariam muito tempo e gerariam erros para serem transmitidas via serial. A partir daí 

decidimos utilizar a comunicação TCP. 

 

4.2 Lista de Arquivos do Cartão de Memória 
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O nosso projeto precisaria de um programa para ler e gravar arquivos de texto no cartão 

de memória, além de listar todos os arquivos contidos neste cartão, em um determinado 

diretório. Partimos da listagem dos arquivos e, nesse processo, utilizamos o exemplo criado por 

David A. Mellis. Modificamos o programa para que buscasse somente o diretório raiz e 

mostrasse apenas os nomes dos arquivos, da seguinte forma: 

 

 
Figura 10 - Fluxograma do Programa de Leitura de Arquivos do Cartão SD 

 

4.3 Leitura e Gravação dos Arquivos no Cartão de Memória 

 

 Após o programa de listagem de arquivos estar pronto, partimos para a gravação e leitura 

dos arquivos. Utilizamos as mesmas bibliotecas (SPI e SD) contidas no software do Arduino e, 

a partir do estudo dessas bibliotecas e de exemplos de aplicação contidos no próprio site do 

Arduino, pudemos desenvolver um programa simples que realiza leitura e gravação de um 

arquivo de texto no cartão de memória, além de mostrar na porta serial as informações lidas e 

a confirmação de que arquivo foi salvo; esses elementos nos permitiram, dessa forma, confirmar 

o funcionamento do programa. 

 

4.3 Integração dos Sistemas 

 

Com os quatro programas prontos (comunicar, listar, salvar e ler arquivos do cartão de 

memória), o desafio foi integrá-los em um único programa. Durante o desenvolvimento do 

programa principal, o primeiro problema encontrado foi a dificuldade em inicializar o cartão de 

memória. Após uma série de pesquisas, descobrimos que o Shield utilizado por nós compartilha 

os mesmos pinos de comunicação para Ethernet e para o cartão de memória, portanto, quando 
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inicializávamos a comunicação Ethernet, o cartão de memória não comunicava. Outro problema 

que encontramos no desenvolvimento do programa foi que o nome do arquivo a ser salvo ou 

lido do cartão de memória viria do computador, tornando-se uma variável e não um parâmetro 

fixo como antes.  

Ambos os problemas foram resolvidos com base em várias pesquisas e modificações nas 

programações, adequando algumas partes às nossas necessidades. Feitas essas adequações, toda 

a interface entre o computador e a placa estava completa. A rotina final (Figura 11) de envio de 

dados para impressora ficou como mostra o fluxograma a seguir. 

 

 

 
Figura 11 - Fluxograma de Envio de Dados Para a Impressora 

 

4.4 A Programação em Visual Basic 

 

A partir dos dados contidos na biblioteca do próprio Arduino, desenvolvemos um 

programa que envia e recebe dados para o Arduino, de acordo com o seguinte funcionamento: 

 



                      2º Simpósio de Engenharia Eletrônica 2016 
 

 

13 

 

 
Figura 12 - Fluxograma para envio de dados para o Arduino 

 

 

Partimos então para a criação das telas. Iniciamos pela tela principal que permitiria o 

acesso a todas as demais. A conexão inicialmente era feita por meio da tela principal, porém, 

verificamos a necessidade de inserir os dados de IP, Porta, etc. A fim de que o sistema ficasse 

mais ergonômico e “clean” para o usuário, decidimos criar uma tela chamada "Conexão". Por 

intermédio dessa nova tela, seria possível conectar e desconectar a placa ao software e também 

verificar os dados que necessitávamos informar (Figuras 13 e 14). 

 

 
Figura 13 - Tela final com acesso a tela de conexão 
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Figura 14 - Tela de conexão 

 

Finalmente, desenvolvemos a tela de "Controle" (Figura 15). Essa é a tela principal, pois 

contém as opções mais importantes do projeto. Após falhas que ocorreram no decorrer do 

desenvolvimento, decidimos que essa só seria acessada caso a placa estivesse conectada. 

 

  

 
Figura 15 - Tela Principal 

 

Nesta tela, permite-se: 

• selecionar o arquivo de etiqueta no computador para ser enviado para a placa; 

• selecionar a posição em que a etiqueta ficará na placa, ou seja, qual o código binário a que 

a etiqueta será vinculada para que a máquina envie o sinal de impressão; 

• fazer o envio da etiqueta selecionada para a placa na posição também determinada 

anteriormente; 

• atualizar o campo contendo as posições de memória que já se encontram utilizadas na placa; 

• consultar o conteúdo de qualquer das etiquetas salvas no cartão; 

• excluir uma etiqueta qualquer. 
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 O programa do VB, além da parte gráfica, é constituído de funções, dentre as quais as 

principais são: 

• conexão; 

• enviar: quando o usuário aperta o botão para selecionar a etiqueta, uma tela permitirá que 

ele selecione o arquivo salvo no computador referente à etiqueta desejada; 

• atualizar Etiquetas Salvas; 

• abrir Etiqueta Selecionada; 

• apagar Etiqueta Selecionada; 

• ataArrival: a função DataArrival é habilitada quando uma conexão bem-sucedida é 

detectada; 

• desconexão: auando o botão "Desconectar" é pressionado. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, descrevemos o nosso Projeto de Conclusão de Curso a respeito da 

Interface Eletrônica para Impressão de Etiquetas. Abordamos os assuntos, as tecnologias e os 

métodos empregados na construção e no desenvolvimento dessa tecnologia para que se possa 

ter um entendimento global de todo o projeto desde a pesquisa até as dificuldades práticas 

enfrentadas durante a construção da interface. 

A placa funcionou conforme esperávamos e ainda, de acordo com estimativas realizadas, 

conseguiu diminuir o tempo gasto em vários momentos da utilização, como tempo de 

implementação da tecnologia e de uma possível manutenção. Conseguimos reduzir também os 

custos necessários para a aquisição das tecnologias; na situação de maior diferença (comparação 

entre o CLP e a placa de interface), a redução do custo foi de 64%, de acordo com pesquisa 

informal em sites de compra (Mercado Livre), se considerado o modelo de CLP Siemens S7 

1200 1214C e calculada uma margem de lucro de 200% sobre os gastos com a compra dos 

materiais utilizados no projeto. 

Aprendemos muito com a construção da placa de interface, uma vez que nos permitiu 

entender todas as fases de construção e as dificuldades que o desenvolvimento de um produto 

contém, seja em projeto, construção física (hardware), montagem ou software. Pudemos 

desenvolver muito o poder de organização, trabalho em grupo, aperfeiçoar nossas habilidades 

de pesquisa e desenvolvimento. 
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