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RESUMO

 

 

 

 

     A abordagem deste documento visa satisfazer a necessidade de pequenas empresas no mercado 

tecnológico, dando lhes capacitação a um baixo custo de evoluir tecnicamente seus processos. Este estudo 

tem a intenção de difundir a pesquisa tecnológica de baixo custo, pois o mesmo pretende apresentar 

tecnologias modernas e acessíveis ao mercado de micro e pequenas empresas.   A automação industrial 

foi ao longo do tempo a grande preocupação das evoluções tecnológicas, visto que todos os recursos 

criados para esta área eram denominados como consumidores de grandes investimentos e contratação de 

pessoal altamente qualificado para manutenção deste processo. Mas o que é automação? O que se espera 

desta? Como tirar proveito da automação usando recursos baratos e tecnologias atuais, para entrar no 

mercado? São estas respostas que este estudo pretende levar ao leitor. A abordagem do mesmo será 

voltada à aplicabilidade da Automação Industrial nos diversos meios de produção. Será apresentado um 

estudo de caso, técnicas de estruturação de projeto e as metodologias que hoje, dominam o mercado. Este 

estudo tem também por finalidade, discutir o papel da internet neste meio, avaliando a viabilidade de 

implementação e questionar a relação custo x benefício que a internet proporciona à automação. 

 



 

Sumário

 

 

 

1. Introdução...........................................................................................................1

2. Evolução da Automação desde a Revolução Industrial até a Internet......4

2.1 Uma breve apresentação da Revolução 
Industrial..............................4

2.2 Como surgiu a robótica..........................................................................6

2.3 A Inteligência Artificial deu vida aos robôs..........................................9

2.4 Papel da Industria Moderna na Sociedade..............................................9

2.5 O Uso da Internet nos Processos Industriais......................................11

3. Estudos, Técnicas e Benefícios da Automação Industrial..................................13

3.1 A Automação em Nossas Vidas..............................................................13

3.2 Mecanização X Automação.....................................................................14

3.3 A Automação no Meio Produtivo...........................................................15

3.3.1 O Ritmo da Mudança Tecnológica.........................................16

3.3.2 O Mercado da Industria Brasileira........................................17

3.4 As Técnicas de Utilização de Robôs na Indústria.................................18

3.5 Os Benefícios são para Ambas as Partes...............................................20

4. As Tecnologias de Programação em Tempo Real.........................................22

4.1 A Linguagem Implementada no Hardware (Lógica Digital).........22



4.2 A Linguagem de Máquina.................................................................25

4.3 A Linguagem de Montagem..............................................................27

4.4 As Linguagens Interpretadas............................................................30

4.4.1 O Sistema Operacional........................................................31

4.4.2 As Linguagens de Alto Nível...............................................32

4.4.2.1 Linguagens Funcionais.........................................33

4.4.2.2 Linguagens Orientadas a Eventos.......................35

4.4.2.3 Linguagens Puramente Orientadas a Objetos...36

   4.4.2.4 Linguagens Mistas.............................................38

4.5 Considerações Gerais de Linguagens de Programação..................39

5. As Estruturas de Redes e a Internet na Automação Industrial...................40

5.1 As Tecnologias de Comunicação em Tempo Real...........................41

5.2 A Estrutura das Redes de Comunicação..........................................42

5.2.1 As IntraNets..........................................................................42

5.2.2 A Internet.............................................................................43

5.3 As Camadas De Rede.........................................................................43

5.4 Os Protocolos de Comunicação.........................................................46

5.5 Como Deve Proceder a Internet para Respostas em Tempo Real.49

6. Uma Implementação de Automação Industrial............................................53

6.1 O Projeto.............................................................................................53

6.1.1 A Estrutura do Hardware do FIRE...................................53

6.1.2 O Software do FIRE............................................................57

6.2 O Problema.........................................................................................60



6.3 A Solução On Line..............................................................................62

6.3.1 Estrutura Física da Granja de Animais............................62

 6.3.2 Proposta de Implementação..............................................62

7. As Aplicações da Automação Nos Meios Sociais...........................................64

7.1 A Feira do Futuro...............................................................................64

7.2 A Cidade da 
Ciência..................................................................
......66
7.3 As Novas Diretivas..............................................................................68

7.4 O 

Supertrem.......................................................................................

69

7.5 Os Eletrodomésticos do Futuro.........................................................72

7.6 A Tele Medicina..................................................................................73

8. Conclusão..........................................................................................................75

9. Sugestões para Pesquisas Futuras..................................................................77

10. Referências Bibliográficas.............................................................................78

10.1 Livros e Revistas...............................................................................78

10.2 Publicações e Sites na 
Internet.....................................................80

 

 



 

 

 

 

 

1. Introdução

 

     O processo de evolução tecnológica industrial se tornou extremamente necessário para a sobrevivência da 

indústria,  com  o  objetivo  de  baratear  os  custos  operacionais  tornando-se  assim  fonte  não  de  consumo 

financeiro, mas de retorno de investimentos garantido a médio, longo e algumas vezes até mesmo em curto 

prazo. Este estudo baseado em 8 capítulos tratará da automação industrial e sua associação com a internet, 

visando atender a esta necessidade.

 

     O segundo capítulo mostrará desde o início desta ciência até a definição do papel da robótica industrial na 

sociedade moderna. Neste capítulo o leitor vai ficar sabendo como surgiu a robótica, para que fim ela foi 

criada e o mais importante, onde a robótica deve ser aplicada.

 

     Quanto  à  manutenção  dos  processos,  segundo  [KOPETZ94],  ainda  não  há  uma  propagação  de 

conhecimentos sobre o assunto uma vez que processos industriais são sigilos, as corporações se recusam a 

difundir conhecimentos e técnicas implementadas internamente por serem estas as responsáveis pelo sucesso 

atingido.  As  técnicas  de  implementação  do  domínio  público  não  são  suficientes  para  garantir  a 

competitividade operacional nas indústrias. O mercado exige da indústria a solução para suas necessidades, e 

estas por sua vez se desdobram para conseguir reduzir o preço e aumentar a qualidade de seus produtos. Este 

será  um  estudo  abordado  no  terceiro  capítulo  deste  documento.  Estudos  e  técnicas  de  automação  e  os 

benefícios  alcançados  por  ela  na  sociedade  serão  o  tema deste  capítulo,  as  implementações  no mercado 

mundial e também aqui no Brasil.

 

     Mas como fazer um estudo de automação industrial sem falar das técnicas mais utilizadas? É praticamente 

impossível, por isto, no quarto capítulo serão apresentadas as linguagens e tecnologias de maior aplicabilidade 

atualmente. Estas técnicas estão agrupadas de acordo com o nível de processamento de dados ao qual um 



projeto é estruturado, assim sendo projetos que exigem um maior detalhamento das tarefas, serão apresentadas 

as  tecnologias  de mais  baixo nível,  capazes de solucionarem qualquer  problema,  mas com um custo em 

programação mais elevado, e por outro lado as tecnologias de programação de mais alto nível, inclusive as 

novas tecnologias, que já assumem a internet como membro do processo industrial. 

 

     O quinto capítulo tratará da associação das técnicas utilizadas no terceiro capítulo com o hardware dos 

equipamentos. Serão apresentados conceitos de redes de automação industrial, redes de alta velocidade de 

transmissão de dados e as melhores técnicas de comunicação no meio da automação industrial.  Neste capítulo 

serão abordados também estudos de protocolos de redes, encarregados a prover estas redes de garantia de 

informação e velocidade de transmissão. Porém este estudo tratará somente da estrutura de software necessária 

à implementação. Implementações em hardware e seus componentes não são focos deste estudo.

 

     A proposta do sexto capítulo é fazer um estudo de casos da utilização de automação industrial em um 

projeto, salientando suas qualidades e sugerindo a utilização da internet na melhoria das mesmas. Este capítulo 

é  desenvolvido  com o  propósito  de  apresentar  ao  leitor  a  idéia  básica  deste  estudo,  ou  seja,  mostrar  a 

aplicabilidade da internet nos processos industriais, tornando as informações acessíveis a todos os módulos do 

projeto a um custo mais barato e de maior praticidade, melhorando como um todo o sistema já implementado.



     Da associação da tecnologia da internet com a automação se cria um cenário evolutivo, no sétimo capítulo 

esta é a abordagem. A evolução da automação para atender às necessidades não somente industriais, mas 

também cotidianas  da  população.  Serão  apresentadas  algumas  feiras  e  seminários  desenvolvidas  sobre  o 

assunto e alguns exemplos da associação destes recursos, exemplificando os ganhos alcançados aos usuários 

finais destes processos. 

 

     Ao final do oitavo capítulo o leitor terá capacidade de definir a viabilidade de implementação de 

tecnologias da automação industrial ou não. Classificá-las quanto à sua aplicabilidade no mercado atual e 

apontar dentre estas tecnologias quais as de maior facilidade de implementação e os ganhos alcançados com 

esta, avaliando assim sua viabilidade um projeto qualquer.



 

 

 

 

 

2. Evolução da Automação desde a Revolução Industrial até a Internet

 

     Fala-se em evolução da industrialização, mas não se pode esquecer dos impactos sociais que esta pode 

causar à sociedade. E quando se fala em impactos causados pela robótica o primeiro fator que nos vem à 

cabeça é o desemprego.  Porém, esta preocupação vem ao longo dos tempos transformando seu foco. As 

transformações que ocorrem, causadas pelo advento dos robôs, muitas vezes podem não estar visíveis para 

grande parte das pessoas que não convivem no ambiente fabril, contudo a ascensão da robótica nas fábricas 

faz parte da mesma tendência que vem determinando, nos últimos anos, a crescente automatização dos bancos, 

do comércio e das empresas em geral, causados pelo advento da informática. 

 

2.1 Uma Breve Apresentação da Revolução Industrial

 

      Iniciada na segunda metade do século XVIII na Inglaterra, a Revolução Industrial tinha como intenção 

mecanizar a produção, que até o momento era voltada para a técnica de manufatura. Uma das principais 

conseqüências da mesma foi o desvio de acúmulo de capital da atividade comercial para o setor de produção. 

Este fato trouxe grandes mudanças tanto de ordem econômica quanto social, que possibilitaram a implantação 

da produção capitalista.

 

     O início do processo industrial se deu na Inglaterra, este foi o país que mais acumulou capitais durante o 

processo de transição do Feudalismo ao processo de implantação do Capitalismo. A Inglaterra era um país 

crescente  até  o  momento  e  dado  ao  seu  pequeno  espaço  físico  o  processo  de  produção  manufatureira 

conseguiu  então  alcançar  o  limite  que  o  mercado  interno  poderia  absorver.  Devido  a  este  potencial,  à 

formação de burguesias e à grande abundância de matéria prima e recursos energéticos (ferro, algodão, lã e  

carvão)  fomentou-se  tanto  o  comércio  exterior  quanto  o  investimento  em  inteligências  para  criação  de 

máquinas e instalações que substituiriam a precária mão de obra da época.



 

     Neste período pode-se destacar grandes invenções como a máquina de fiar (1767), o tear hidráulico (1768) 

e o tear mecânico (1785) que foram os grandes responsáveis pela evolução da produção de vestimentas, um 

dos maiores luxos da nobreza européia. Porém estes luxos estavam prestes a se tornarem vulgares, sendo que 

aos operários assalariados da época, caberiam em poucos anos o direito de usar tais vestimentas pagando por 

isso com seus salários fabris.

 

     Foi também nesta etapa a grande revolução tecnológica que marcou o início da era das telecomunicações, 

pois Samuel Morse inventaria o telégrafo, primeiro marco de uma história de invenções na comunicação em 

longas distâncias, e o surgimento da máquina a vapor, que encurtaria distâncias entre cidades e tornaria a 

vendabilidade dos produtos produzidos a preços mais acessíveis a povos de toda a Europa.

 

     Porém este período não trouxe somente a evolução tecnológica, foi a partir daí também que surgiram as 

constantes reações operárias contra a exploração trabalhista existente no momento. O propósito destas lutas 

era  diminuir  a  implantação  dos  equipamentos  industriais,  responsáveis  pelo  aumento  do  desemprego  e 

estabelecer uma política justa de acordo entre empresas e funcionários, sendo que até aquele momento este era 

um assunto  particular  onde  cada  proprietário  de  indústria  definia  sua  política  de  salários  e  serviços  e  a 

modificava conforme sua necessidade e mão de obra disponível no mercado.

 

     É neste marco da história que se dá início o processo de evolução da inteligência voltada à produção de 

máquinas para diminuir o esforço humano, bem como melhorar a qualidade dos produtos trabalhados, ao 

contrário do que pensava a população. São estes equipamentos que evoluídos ao longo dos anos têm 

proporcionado ao homem a capacidade de interagir em universos antes nunca explorados como o interior de 

células vivas ou núcleos de átomos, bem como a pesquisa de planetas longínquos de ambientes hostis à vida 

humana. Mas esta evolução foi lenta, talvez, nunca saibamos exatamente os caminhos da robótica.

 

2.2 O Surgimento da Robótica

 

     A palavra robô tem origem da palavra tcheca  robotnik, que significa servo. O termo robô foi utilizado 

inicialmente por Karel Capek em 1923, nesta época a idéia de um "homem mecânico" parecia vir de alguma 

obra de ficção. Não é só do homem moderno o desejo de construir tais robôs, existem alguns fatos históricos 



que  nos  mostram que  a  idéia  não  é  nova,  por  exemplo,  existem inúmeras  referências  sobre  o  "Homem 

Mecânico" construído por relojoeiros  com a finalidade de se exibir  em feiras.  Temos relatos também da 

realização de várias "Animações Mecânicas" como o leão animado de Leonardo da Vinci, e seus esforços para 

fazer máquinas que reproduzissem o vôo das aves. Porém estes dispositivos eram muito limitados, pois não 

podiam realizar mais que uma tarefa, ou um número reduzido delas. 

 

     A idéia de se  construir  robôs começou a tomar  força no início do século XX com a necessidade de 

aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos. O pai da robótica industrial foi George Devol 

e foi nesta época que o robô industrial encontrou suas primeiras aplicações. Atualmente devido aos inúmeros 

recursos que os sistemas de microcomputadores nos oferecem, a robótica atravessa uma época de contínuo 

crescimento que permitirá, em um curto espaço de tempo, o desenvolvimento de robôs inteligentes fazendo 

assim a ficção do homem antigo se tornar a realidade do homem atual. 

 

     Na época em que foram lançados, na década de  1960, os robôs eram caros e acessíveis a pouquíssimas 

empresas  existentes  em  países  mais  desenvolvidos,  principalmente  no  Japão  e  nos  Estados  Unidos.  No 

entanto, a partir de 1976 começaram a baixar de preços de uma forma extremamente acelerada. 

 

     O grande escritor americano de ficção científica Isaac Asimov estabeleceu quatro leis muito simples para a 

robótica:

 

1ª lei: "Um robô não pode ferir um ser humano ou, permanecendo passivo, deixar um ser humano exposto ao 

perigo".

2ª lei:  "O robô deve obedecer às ordens dadas pelos seres humanos,  exceto se tais ordens estiverem em 

contradição com a primeira lei".

3ª lei: "Um robô deve proteger sua existência na medida em que essa proteção não estiver em contradição com 

a primeira e a segunda lei".

4ª lei: “Um robô não pode causar mal à humanidade nem permitir que ela própria o faça". A quarta e última lei 

foi escrita por Asimov em 1984. 

   

     Na sociedade atual, há uma crescente necessidade de se realizar tarefas com eficiência e precisão. Existem 



também tarefas a serem realizadas em lugares onde a presença humana se torna difícil, arriscada e até mesmo 

impossível, como o fundo do mar ou a imensidão do espaço. Para realizar essas tarefas, se faz cada vez mais 

necessária a presença de dispositivos, ou robôs, que realizam essas tarefas sem risco de vida.  

 

     Pode se definir robótica como a área que se preocupa com o desenvolvimento dos robôs, ou ainda, como 

uma  área  multidisciplinar,  altamente  ativa  que  busca  o  desenvolvimento  e  a  integração  de  técnicas  e 

algoritmos para  a  criação de  robôs.  A robótica  envolve matérias  como engenharia  mecânica,  engenharia 

elétrica, inteligência artificial, entre outras, com uma perfeita harmonia, que se faz necessária para se projetar 

essas maravilhosas tecnologias. 

 

     Temos hoje robôs em várias áreas de nossa sociedade: robôs que prestam serviços, como os desarmadores 

de bomba, robôs com a nobre finalidade da pesquisa científica e educacional e até mesmo os robôs operários, 

que se instalaram em nossas fábricas e foram responsáveis pela "Revolução Industrial",  revolucionando a 

produção em série e que hoje são capazes de realizar operações multitarefa.

 

     A automação possibilita grandes incrementos na produtividade do trabalho, viabilizando as necessidades 

básicas  da  população  para  que  possam  ser  atendidas.  Além  de  aumentar  a  produção,  os  equipamentos 

automatizados possibilitam uma melhora na qualidade do produto, uniformizando a produção, eliminando 

perdas e refugos (produto final de má qualidade). A automação também permite a eliminação de tempos 

mortos, ou seja, permite a existência de "operários" que trabalhem 24 horas por dia sem reclamarem o que 

leva a um grande crescimento na rentabilidade dos investimentos. 

 

     O grande responsável pela redução de custos que ocorreu na informática e na robótica é a microeletrônica. 

Com o avanço desta tecnologia, por exemplo, foi possível colocar toda a capacidade do ENIAC, o primeiro 

computador a válvula desenvolvida em 1950, em uma pastilha de silício de menos de 0,5 cm². Isto conseguiu 

uma  velocidade  de  processamento  muito  superior  e  a  um  custo  infinitamente  menor.  Desta  forma  os 

microprocessadores, influenciaram diretamente a capacidade de todas as máquinas industriais, permitindo que 

a  capacidade  de  processamento  de  informações  se  multiplicassem,  além  de  baratear  o  custo  dos  robôs, 

tornado-os mais acessíveis. Mas isto não significa que os robôs produzidos já estão aptos para o trabalho 

proposto a eles. É aqui que se inicia outro grande estudo responsável pela evolução dos robôs, a inteligência 

artificial. 



2.3 A Inteligência Artificial é a Vida dos Robôs

 

     Etimologicamente  a  palavra  inteligência  vem  do  latim  inter  (entre)  e  legere  (escolher).  Inteligência 

significa aquilo que nos permite escolher entre uma coisa e outra, é a habilidade de realizar de forma eficiente 

uma determinada tarefa. 

 

     A palavra artificial vem do latim  artificiale,  significa algo não natural, isto é, produzido pelo homem. 

Portanto, inteligência artificial é um tipo de inteligência produzida pelo homem para dotar as máquinas de 

algum tipo de habilidade que simula a inteligência do homem. Lurger, um estudioso desta área dá a seguinte 

definição  a  ela:  "O  ramo  da  ciência  da  computação  preocupada  com  a  automação  de  comportamento 

inteligente”.

 

     Pode se assumir que os robôs não possuem ainda inteligência capaz de simular conceitos ou aprender com 

as situações cotidianas. Porém, não se pode negar que estes já são capazes de reagir conforme um mapa de 

situações esquematizados em sua memória. A IA visa simular o conhecimento humano nas máquinas e robôs, 

buscando aproximação com as capacidades de discernimento que temos para definir entre o que deve e o que 

não deve ser feito, é o que afirma [STORR86].

 

2.4 Papel da Industria Moderna na Sociedade

 

     A evolução incessante das tecnologias da informação vem conduzindo a um estágio em que os modelos 

clássicos de gerenciamento e automação de produção não são mais suficientes e precisam ser repensadas sob 

diferentes perspectivas.  No que se refere ao meio fabril, as indústrias recrutam robôs e computadores guiadas 

por uma necessidade crucial para sobrevivência no mercado, conquistando maior produtividade e qualidade 

para seus produtos, de forma barata e assim assegurar competitividade frente aos concorrentes.

 

     Por outro lado os trabalhadores ficam aterrorizados com a possibilidade de perda de emprego, causados 

pelos impactos que os robôs exercem sobre o nível de emprego. Certamente os robôs se instalam no lugar dos 

homens, muitas vezes um robô substitui dezenas ou até centenas de homens em uma linha de produção. 

 



     Uma constante nos estudos referentes às possíveis forças atenuantes do desemprego é a referência à 

importância dos sindicatos de trabalhadores. Existem inúmeros exemplos provenientes de países com 

Alemanha, Suécia e França, entre outros da Europa Ocidental, onde atividades industriais foram 

automatizadas, mas, por pressão dos sindicatos dos trabalhadores, as empresas não puderam dispensar seus 

empregados e tiveram de reaproveitá-los em outras funções. Isso evidencia uma outra arma importante no 

combate ao desemprego provocado pela máquina: o poder sindical, o qual por sua vez é dependente de uma 

sociedade civil forte. Uma outra forma muito importante para se conseguir atenuar os impactos negativos da 

robotização é o investimento maciço na indústria da construção civil, já que este é o segmento da economia 

com maiores condições de se transformar em absorvedouro de mão-de-obra não especializada. Como este não 

é o alvo deste estudo, não será feita uma ampla abordagem sobre os malefícios ou benefícios da automação. 

 

     A  robótica  aplicada  à  automação  evolui  de  forma  acelerada  no  caminho  da  construção  de  sistemas 

inteligentes  que  realizem tarefas  que  hoje  só  um homem é  capaz  de  executar.  Faz  parte  da  inteligência 

responder a estímulos do meio em que se encontra e abstrair dados a partir de situações alheias ao nosso 

controle, o que terá grande aplicabilidade no controle de qualidade de processos. 

 

     Se você tem medo de que apareça um robô para tomar o seu emprego, más notícias. O futuro estará cheio 

dessas máquinas quase inteligentes. A população mundial de robôs vem dobrando a cada ano. A estimativa é 

que hoje, no ano 2000, existam 5,2 milhões de robôs atuando no mercado de trabalho, antes ocupado pelo 

homem. A maioria dá expediente nas fábricas e logo estarão em toda parte. A boa notícia é que eles não se 

parecem em nada com as criaturas  malignas da ficção científica.  Os robôs são inofensivos,  existem para 

executar as tarefas que o homem não pode ou não quer realizar.      

 

     Muitas coisas eles fazem bem melhor que nós, já existem robôs-bombeiros, robôs-mergulhadores, robôs-

cirurgiões.  Alguns  são  capazes  até  de  aprender  sozinhos.  Mesmo assim,  fique  tranqüilo,  máquinas  com 

emoções ou vontade própria ainda estão fora do horizonte. Um robô pode até derrotar você numa partida de 

xadrez, mas não vai roubar a casa ou a inteligência de ninguém. Ao menos por enquanto. Mas poucos são os 

estudos de robôs associados a internet, os que existem são estudos de alta tecnologia e de grande investimento 

financeiro. 

 

2.5 O Uso da Internet nos Processos Industriais

 



     A estrutura da Internet, conjunto de diversas redes de computadores que se comunicam entre si, é uma das 

principais  causadoras  do  que  se  pode  chamar  de  “produzir  a  baixo  custo  com  a  melhor  qualidade  nos 

processos  industriais”.  A comunicação de dados,  importantíssima nos projetos  de automação,  passou por 

modificações substanciais ao longo dos últimos anos até a recente vulgarização da Internet, que transformou a 

visão clássica da automação industrial de uma fonte consumidora de recursos financeiros em fonte geradora de 

benefícios extremamente necessária e barata. A disseminação das redes de computadores tornou informações 

desse tipo disponíveis a qualquer um e qualquer um pode representar simultaneamente o papel de produtor ou 

consumidor dessa informação.

 

     A World Wide Web, sistema de informações organizado de maneira a englobar todos os outros sistemas de 

informação disponíveis na Internet, tem a idéia básica de criar um mundo de informações sem fronteiras, 

prevendo características como interface consistente, incorporação de um vasto conjunto de tecnologias e tipos 

de  documentos,  leitura  universal,  manuseio  de  equipamentos,  etc.  Isto  viabiliza  a  adoção  da  rede  de 

informações  com  base  nas  propriedades  associativas  de  seus  nodos  a  inteligências  físicas  e  processos 

automáticos controlados à distância, tornando estes recursos com maior benefício e menor custo.

 

     Este sim é o grande fator que leva à associação de duas importantes tecnologias do ramo da informática, a 

facilidade de comunicação oferecida pela internet, desconsiderando distâncias ou meios físicos de 

comunicação e a aplicabilidade da robótica na automação industrial que garante menor custo de produção e 

maior qualidade no produto final. Mas e estes benefícios atingidos? São realmente os benefícios esperados 

pela população?



 

 

 

 

 

3. Estudos, Técnicas e Benefícios da Automação Industrial.

 

     Em nosso dia-a-dia, estamos constantemente nos relacionando com sistemas automáticos, os quais foram 
criados basicamente para facilitar nossas vidas. Porém não percebemos estas tecnologias em nosso cotidiano, talvez 
elas estão associadas a simples equipamentos do lar, outras elas estão em recursos altamente sofisticados e não 
percebemos que fazem parte da mesma ciência, a automação industrial.

 

3.1 A Automação em Nossas Vidas

  

Convivemos com automação e quase nem notamos. Por exemplo:

 

Em casa: lavando a roupa numa lavadora automática; esquentando o leite das crianças em seu forno microondas; 

acionando o  controle  remoto para  abrir  o  portão automático de sua  garagem;  lavando a  louça do almoço de 

domingo na sua lavadora de louças automática, etc.

Na rua: retirando dinheiro no caixa automático; sendo fotografado pelo sistema de controle de velocidade pelas 

ruas da cidade; usando os trens do metrô; fazendo compras com seu cartão de crédito, etc.

No trabalho: registrando o seu ponto num coletor automático; programando um robô para fazer o trabalho pesado 

para você numa linha de produção; recebendo matéria-prima através de um sistema automático de transporte de 

carga;  armazenando  seu  produto  final  num depósito  automatizado;  fazendo  controle  de  qualidade  através  de 

sistemas de medição e aferição; controlando a temperatura de seu escritório ou de uma coluna de fracionamento de 

petróleo; acionando o sistema antiincêndios, etc.

No  lazer: pegando  um  refrigerante  numa  máquina  automática;  caminhando  numa  esteira  automática  na  sua 

academia; assistindo a um filme em seu videocassete; jogando videogame, etc.

 



     Podemos dizer que nossa vida está cercada de automação por todos os lados. Nós mesmos somos um sistema 

automático  e  dos  mais  sofisticados!  Nosso  corpo  é  uma  máquina  composta  de  incríveis  subsistemas 

autocontrolados  tais  como  visão,  digestão,  audição,  respiração,  equilíbrio,  movimentação,  entre  outros.  Se 

pensarmos  nos  componentes  básicos  de  um  sistema  automático,  podemos  associar  nossos  sentidos  com  o 

sensoriamento, comparação e controle, atuação, vemos que realmente nosso corpo é um prodigioso sistema de 

controle. Veja o caso do simples movimento de pegar um objeto. Usamos nossa visão (sensores) que envia ao 

cérebro  sinais  que  possibilitam  uma  tomada  de  decisão  (controle),  o  qual  coordena  e  controla  a  ação  dos 

movimentos do braço e da mão (atuadores). Nesse mesmo processo, outros subsistemas estão envolvidos, sendo 

que outros  "sensores"  captam informações adicionais do tipo:  textura,  temperatura  e peso,  alimentando nosso 

"controlador" (cérebro) com dados que determinarão uma ação mais precisam de nossos "atuadores".

 

     Assim podemos entender que automação (Automatização)  é o sistema automático pelo qual os mecanismos 

controlam seu próprio funcionamento, quase sem a interferência do homem. Mecanização é o trabalho mecânico de 

máquinas, auxiliadas pelo homem. Mas entre estas tecnologias qual é a que melhor atende ao homem?

 

3.2 Mecanização X Automação

 

     Na mecanização, as máquinas são colocadas para ajudar o homem, porém afirma  [WALNUM93],  que estas 

dependem de sua ação de controle para serem operadas. Neste caso a "inteligência" do sistema está centrada no 

homem.  Já  na automação,  as  máquinas,  além de  livrarem o  homem de  esforços  físicos,  possuem também a 

capacidade do controle de suas operações. A "inteligência" está centrada na própria máquina. O homem tem o 

papel de supervisionar a ação dos sistemas automatizados. 



3.3 A Automação no Meio Produtivo

 

     A automação, tão presente em nossas vidas, está presente também nos processos industriais, com o mesmo 

objetivo básico, que é facilitar os processos produtivos, segundo  [SNYDER85]. Quando falamos em facilitar os 

processos produtivos, estamos falando num sistema otimizado que é capaz de produzir bens com: menor custo, 

maior  quantidade,  menor  tempo,  maior  qualidade.  Olhando  por  este  aspecto,  vemos  que  a  automação  está 

intimamente ligada aos sistemas de qualidade, pois é ela que garante a manutenção de uma produção sempre com 

as  mesmas  características  e  com alta  produtividade,  visando atender  o  cliente  num menor  prazo,  com preço 

competitivo e com um produto de qualidade.

 

     Pensando no meio ambiente, vemos também que a automação pode garantir o cumprimento das novas normas 

ambientais, através de sistemas de controle de efluentes (líquidos que sobram de um processo industrial), emissão 

de gases, possibilidade de uso de materiais limpos, reciclagem, etc. Enfim, podemos afirmar que a automação tem 

papel  de  muita  importância  na  sobrevivência  das  indústrias,  pois  garante  a melhoria  do processo produtivo e 

possibilita a competição nesse mercado globalizado, onde nosso concorrente mais próximo pode estar do outro lado 

do mundo! 

 

     A automação é capaz de manter o homem no domínio da situação no que se refere à produção industrial, porém 

numa posição mais confortável. O homem, nessa situação, necessita cada vez mais usar o seu cérebro e cada vez 

menos seus músculos. Porém essa mudança faz com que os profissionais necessitem cada vez mais se especializar, 

buscando competências para o desenvolvimento de suas atividades. A reconversão, isto é, a adaptação a novos 

postos de trabalho e a qualificação profissional são condições primordiais.



3.3.1 O Ritmo da Mudança Tecnológica

 

     Já se tornou comum dizer que o mundo esta atravessando uma revolução cientifica e tecnológica. Existem 

diversas formas no dito popular: “Revolução do Conhecimento”; “Segunda Revolução Industrial”; “Revolução da 

automação”. Segundo um parecer extremado o mundo está à beira de uma produtividade suficiente para tornarem 

obsoletas nossas instituições econômicas sociais e definições de conceitos como emprego fixo, mercado estável. 

Pode se, porém arriscar conclusões tais como a mudança tecnológica assumiu um ritmo extremamente acelerado e 

não pretende baixar o mesmo tão cedo. [ZAHAR66]

 

     Não existe um meio direto de medir o número de inovações tecnológicas na industria atual ou quais são seus 

efeitos econômicos. Na ausência de tais mensurações o ideal é recorrer a índices que de forma indireta auxiliam na 

definição do crescimento do mercado. Um bom exemplo é o índice que avalia o tempo entre o nascimento de uma 

nova idéia cientifica ou técnica e a sua aceitação comercial. Estudos comprovam que este índice caiu de trinta anos 

antes da 1ª guerra mundial para dezesseis anos entre as duas guerras, nove anos após a 2ª guerra mundial e que no 

período atual este índice é estimado em 2 anos.

 

     Substituir bons homens por robôs nunca foi o objetivo da indústria. E o mundo aplica a automatização industrial 

em um trabalho lento e progressivo, o que pode se dizer que o mercado continua aberto a pessoas capazes e 

interessadas em conhecer novas tecnologias e serem proativas no que fazem.        

 

     Por que robotizar? A primeira meta de qualquer indústria ao introduzir o robô em suas fábricas é conferir maior 

flexibilidade ao processo de fabricação.  Flexibilidade é uma das grandes vantagens que a empresa busca. Por 

exemplo,  pode-se  produzir  simultaneamente  um  grande  número  de  equipamentos,  sejam  carros  de  passeios, 

utilitários ou veículos pesados dentro de uma mesma linha de produção. Sem o robô, as linhas teriam que ser 

homogeneizadas ao máximo para obter o melhor rendimento.                                               

 

     Mais do que flexibilidade, os robôs permitem que cada equipamento produzido tenha um tipo de acabamento 

diferente ou características exclusivas em sua execução. Em cada área, essas máquinas estão programadas para um 

conjunto determinado de tarefas, mas tudo pode ser mudado rapidamente, com a simples troca de uma ou mais 

placas de circuito integrado, uma fita magnética ou o programa e o robô prossegue trabalhando com a mesma 

habilidade anterior,  depois de um pequeno teste.  Assim, é possível passar-se da produção de um carro para a 

fabricação de um computador ou então a um avião.



 

3.3.2 O Mercado da Industria Brasileira

 

      É importante saber como anda o mercado brasileiro, para possibilitar uma análise da importância da automação 

para melhoria dos processos produtivos. Em se tratando de economia o Brasil vem passando, a partir do início do 

presente século, por intenso processo de reformas econômicas e institucionais destinadas à retomada do processo 

de desenvolvimento de novas tecnologias e especialização crescentes que caracterizam o novo padrão de expansão 

da economia mundial. O objetivo é busca persistente da eficiência e da competitividade na atividade econômica.

 

     Destacam-se, por sua importância decisiva para a competitividade da indústria brasileira, as reformas destinadas 

à liberalização do comércio externo e dos fluxos e das aplicações do capital estrangeiro, à estabilidade de preços, à 

privatização de empresas, à desregulamentação dos mercados de bens e serviços e à eliminação de distorções nos 

sistemas tributário e financeiro.

 

     As mudanças adotadas têm nitidamente favorecido à  modernização e o  aumento do poder competitivo do 

parque industrial brasileiro nos diferentes planos que afetam a competitividade: sistêmico, estrutural e empresarial. 

Os resultados já alcançados em termos de aumento da competitividade, de uma maneira geral, ainda não foram 

suficientes para contrabalançar o impacto das pressões competitivas geradas pela abertura econômica. Mais grave, 

entretanto, é que o impacto das mudanças tem afetado de modo muito desigual os diferentes setores industriais. A 

maior parte dos segmentos industriais e empresas, normalmente as de médio e pequeno portes, não têm respondido 

aos desafios do novo contexto no ritmo e na profundidade requeridas para imprimir ao conjunto do setor industrial 

um desempenho compatível com as necessidades de expansão da produção, do nível de emprego e das exportações 

para outros países.

 

     Trata-se,  entretanto,  em sua  maioria,  de  investimentos  de  complementação,  reposição  e  modernização  de 

unidades  produtivas,  que  afetam  positivamente  a  capacidade  de  produção,  mas  que  tendem  a  exercer  papel 

altamente destrutivo de postos de trabalho. O lento crescimento relativo da indústria tem muito a ver com o fato de 

o processo de investimento da economia ainda não haver avançado substancialmente, produzindo os estímulos de 

demanda necessários a uma maior expansão da demanda interna de produtos industriais.                   

 

3.4 A Visão da Robotização Brasileira



 

     A utilização dos robôs na indústria não está em nada associada à visão fictícia da visão cinematográfica. Os 

robôs industriais de melhor qualidade, segundo os especialistas são máquinas que permitem o telecontrole ou a 

teleoperação utilizando circuitos eletrônicos internos chamados de microprocessadores como cérebros. Os robôs 

mais avançados no final da década de 80 eram máquinas habilidosas, mas para o trabalho fabril e a produção em 

série de equipamentos diversos. Alguns são delicados e sensíveis estes são dedicados a trabalhos minuciosos e até 

mesmo microscópicos.  Outros são fortes,  truculentos e  capazes  de  levantar  até 50 vezes o seu peso.  Existem 

também, alguns mais inteligentes,  estes simulam a visão e reconhecem cores, identificam objetos e atendem a 

comandos verbais, embora de forma elementar, estes robôs são capazes de ver ou entender a linguagem humana.

 

     A tendência mundial dos robôs da indústria, segundo [MIAGY/SD] deverá ocorrer em duas direções, uma delas 

será a dos robôs mais simples e extremamente fáceis de operar,  outra será a de robôs mais sofisticados, mais 

complexos, com recursos cada vez mais impressionantes, projetados como supermáquinas especializadas para uma 

só finalidade ou, na expressão técnica “one purpose machines”. Ambos os tipos de robôs deverão sempre visar o 

aumento da flexibilidade de utilização, pois esta é uma qualidade cada vez mais desejada nos robôs.

 

     Segundo os maiores especialistas da robótica brasileira, estas máquinas industriais estão agora ingressando na 

terceira geração. A primeira era a geração dos robôs eletromecânicos, com poucos movimentos, desajeitados, duros 

e com pouca flexibilidade. Depois vieram os robôs com comando eletrônico que ainda eram limitados quanto aos 

movimentos mais complexos. Agora, surge a terceira geração que combina controle eletrônico, movimentos mais 

precisos e verdadeiros, respondem sentidos para detectar as condições de trabalho e gerenciam por si só seu próprio 

trabalho, inclusive o tempo útil em produção e tempo de reparo ou manutenção.

 

     Na classificação dos robôs, pode se considerar o mais versátil aquele que executar o maior número de tarefas. 

Executar com maior rapidez e independência define a maior confiabilidade e acuidade àquele que melhor 

reconhece o ambiente e os objetos que o cercam.

 

     Tais agilidades podem ser atribuídas diretamente proporcional aos robôs quanto maior for o uso do computador 

em sua construção.[SALES96] O computador é hoje um dos poderosos instrumentos do processo de automação. Ele 

ajuda  a  projetar  circuitos  eletrônicos  integrados,  chips  ultra-sofisticados  ou  novos  computadores.  Os  longos 

períodos de meses ou mesmo anos que os projetistas de novos componentes, circuitos ou sistemas eletrônicos 

gastavam para elaborar seus projetos, desenhando-os pacientemente, de forma quase artesanal até o começo dos 

anos 80, é feito hoje em poucos dias ou horas com o uso do computador. O desenho de cada camada, máscara ou 

parte do circuito é mostrado em softwares como o CAD, o que facilita a visão detalhada de cada fase da projeção 



de robôs, aumentando a funcionalidade na micro ou macro visão do projeto. Hoje a tecnologia microeletrônica 

tende justamente a integrar,  ou reintegrar uma série de funções em um processo contínuo, facilitando assim a 

manipulação das etapas independentes, ou integradas, de acordo com a necessidade humana. 

 

 

3.5 Os Benefícios

 

     A aceleração geral do ritmo da linha de montagem é a maior conseqüência da robotização da indústria. Os 

CCQ’s, ou Círculos de Controle de Qualidade, são apenas um dos recursos para mobilizar toda a criatividade e 

incentivar a participação de operários envolvidos no processo de produção. Além do ritmo incomum em que esses 

operários  trabalham  na  linha  de  montagem,  há  aqueles  que  criam  recursos  originais  para  melhorar  sua 

produtividade pessoal e reduzir o desgaste pela aceleração o trabalho. E o resultado é uma empresa com produtos 

finais mais baratos, de melhor qualidade e pagadora de melhores salários ou prêmios de produção, o que garante 

maior fidelidade de seus funcionários que são considerados como parceiros. [SIQUEIRA87]

 

     E o desemprego? Essa é pergunta básica de qualquer um que visita as indústrias robotizadas. É fácil, o robô 

pode permitir o aproveitamento de todos os trabalhadores, levando a diversificação de atividades, à criação de 

novas  especialidades,  a  maioria  delas  mais  técnica  e  menos braçal.  Muitos destes  cargos são relacionados ao 

controle de processos, fator decisivo na qualidade final dos produtos.    

 

      Há lugares onde a robotização é prioritária. O critério básico e primordial é introduzir o robô naqueles locais 

que o trabalho é desconfortável, desumano, insalubre, perigoso ou excessivamente duro. Sabemos que há poucos 

candidatos a esses postos de trabalho em qualquer fábrica. E, mais do que isso, aqueles operários que estão nessas 

áreas estão sempre querendo mudar para trabalhos mais agradáveis ou menos degradantes, se não estão, querem 

maiores salários ou indenizações milionárias pelos danos causados pelo esforço.                

 

     Estudos comprovam que em empresas que levam a sério a automação e a especialização de seus funcionários, 

muitos dos próprios operários deixam a linha de montagem tradicional para aprender eletrônica, programação de 

computadores  análise  de  projeto  de  novas  máquinas  e  passam a  controlar,  manter,  reparar,  supervisionar  ou 

programar robôs acompanhando de perto o trabalho da linha de montagem nos trechos robotizados, intervindo 

sempre que sua presença se torna necessária.            



 

     Serão  apresentadas  nos  próximos  capítulos  as  tecnologias  em tempo  real  e  sua  influência  nos  processos 

industriais, as técnicas mais usadas, alguns exemplos práticos e as vantagens e diferenças de cada ferramenta. Esta 

apresentação visa mostrar as qualificações descritas acima da indústria robotizada, para que o leitor possa a partir 

dos conceitos transmitidos avaliar as melhores técnicas voltadas à sua necessidade de implementação. 



 

 

 

 

4. As Tecnologias de Programação em Tempo Real.

 

     Um computador digital é uma máquina capaz de nos solucionar problemas através da execução de 

instruções que lhe são fornecidas. Denomina-se programa uma seqüência de instruções que descreve como 

executar uma determinada tarefa.  Os circuitos eletrônicos de cada computador podem reconhecer um número 

limitado de instruções simples para as quais todos os programas devem ser convertidos antes que eles possam 

ser executados.

 

     Da mesma forma que as linguagens naturais servem de veículo à comunicação entre os seres humanos, há 

também  linguagens  para  efetuar  a  comunicação  entre  seres  humanos  e  computadores.  Estas  linguagens 

permitem ao homem expressar os programas (conjuntos de instruções) que ele deseja que sejam executados 

pelo computador. As linguagens de computador assumem diversas formas. Como exemplos de funções nestes 

programas temos a soma de dois números, verificar se o número é zero, o movimento de um dado de uma 

parte da memória do computador para outra parte, etc.

 

4.1 A Linguagem Implementada no Hardware (Lógica Digital)

 

     Na base do sistema hierárquico das linguagens encontramos o nível de lógica digital, o hardware real do 

computador. Podem se construir circuitos digitais a partir de um pequeno número de elementos primitivos 

combinados de inúmeras maneiras. Um circuito digital é aquele em que apenas dois valores lógicos estão 

presentes. Tipicamente, um sinal entre 0 e 1 volt representa um valor (por exemplo o 0 binário), e um sinal 

entre 2 a 5 volts representa o outro valor (por exemplo o 1 binário). As tensões situadas fora destas faixas não 

são permitidas. Dispositivos eletrônicos diminutos, denominados portas lógicas, podem executar várias 

funções destes sinais de dois valores. Estas portas constituem a base do hardware sobre a qual os 

computadores e elementos digitais são construídos.

 



     Os detalhes de como as portas  lógicas funcionam internamente estão realmente fora do escopo deste 

estudo,  pertencendo  ao  nível  de  dispositivo,  que  é  abaixo  do  nível  zero  considerado  este  nível  lógico 

digital.[TANEMBAUM/SD1]

 

     Para descrever os circuitos que podem ser construídos pela combinação de portas lógicas, um novo tipo de 

álgebra é  necessário,  uma em que as variáveis  e  funções podem ter  apenas valores 0 e 1.  Tal álgebra é 

denominada álgebra booleana, devido ao seu descobridor, o matemático inglês George Boole (1815 – 1864). 

Rigorosamente  falando,  estamos realmente  nos  referindo a  um tipo específico  de  álgebra  booleana,  uma 

álgebra de chaveamentos, mas o termo “álgebra booleana” é tão largamente usado para significar “álgebra de 

chaveamentos” que não serão feitas distinções.

 

     As operações permitidas nesta estrutura são as operações básicas da lógica, lembrando que os operandos e 

resultados são elementos binários representando 0 (falso) e 1 (verdadeiro):

 

AND (E Lógico) - Associação entre dois valores que produz um terceiro de forma que se um deles for 0 o 

resultado é 0.

 

OR (Ou Lógico) – Associação entre dois valores que produz um terceiro de forma que se um deles for 1 o 

resultado é 1.

 

NOT (Não Lógico) – Negação de um valor qualquer que produz um valor resultado inverso ao valor operado.

 

NAND (Não E Lógico) – Associação entre dois valores que produzem o resultado da associação da operação 

E Lógico com a operação Não Lógico.

 

NOR (Não Ou Lógico) – Associação entre dois valores que produzem o resultado da associação da operação 

Ou Lógico com a operação Não Lógico.

 



XOR (Ou Exclusivo) – Associação entre dois valores que produzem resultados da seguinte maneira: Se os 

dois valores são iguais o resultado é 0, se os dois valores são diferentes o resultado é 1.

 

     As portas  lógicas  são  fabricadas  ou  vendidas  individualmente,  mas  em unidades  chamadas  circuitos 

integrados, CI´s ou pastilhas (chips). CI é um pedaço quadrado de silício de cerca de 5 x 5 mm sobre o qual 

algumas portas lógicas foram depositadas. Os CI´s são geralmente montados em encapsulamentos plásticos ou 

cerâmicos que medem de 5 a 15 mm de largura e de 20 a 501 mm de comprimento. Ao longo das laterais 

existem duas fileiras paralelas de pinos de cerca de 5 mm de comprimento que podem ser inseridos em 

soquetes ou soldados às placas de circuito impresso. Cada pino está ligado a uma entrada ou a uma saída de 

alguma porta lógica na pastilha, ou à alimentação ou ao fio terra.

 

     Este é então o nível 0 de implementação de linguagens em equipamentos microprocessados. Através de um 

sistema constituído somente de regras e portas lógicas pode se chegar ao mesmo resultado de um sistema 

constituído de programas avançados e as mesmas portas lógicas. Mas sistemas baseados em CI´s com funções 

gravadas  são  normalmente  mais  utilizados  na  construção  de  equipamentos  industriais,  uma  vez  que  as 

máquinas  são  utilizadas  para  um  fim  específico,  o  que  as  difere  dos  computadores  que  têm  diferentes 

utilidades.

 



4.2 A Linguagem de Máquina

 

     Os programas para os primeiros computadores, como o ENIAC e o EDSAC eram preparados na própria 

linguagem da  máquina.  Nela  as  instruções  são  expressas  como conjuntos  ou cadeias  de  dígitos  binários 

também conhecidos por bits (do inglês binary digits). Esta forma de codificar instruções dificultou em muito 

as atividades dos primeiros programadores, limitando severamente o uso dos computadores e incentivando o 

desenvolvimento de linguagens de maior  nível,  primitivas,  mas permitindo assim a expressão da solução 

usando uma notação dirigida mais a problemas específicos.

 

     Tais  funções,  segundo  [TANEMBAUM/SD2],  associadas  formam  uma  linguagem  que  é  denominada 

linguagem de máquina. São seqüências de ordenações da forma faça ou não faça tal operação aplicada a 

circuitos eletrônicos que juntos executam as operações básicas acima citadas. Estas seqüências são conhecidas 

como seqüência binária de regras.

 

     Este é o nível onde a automação atua. As instruções são transmitidas entre os componentes eletrônicos que 

por sua vez fazem um determinado complexo de elementos trabalhar desta ou daquela forma, conforme a 

orientação passada. 

 

     Os programas escritos na linguagem de máquina de um computador podem ser executados diretamente 

pelos  circuitos  do computador,  sem quaisquer  necessidades  de  tradução de  regras  por  um outro  sistema 

conhecido como interpretador, que será estudado posteriormente. Estes circuitos eletrônicos, juntamente com 

a  memória,  os  dispositivos  de  entrada  e  saída  e  os  motores  constituem  o  hardware  do  computador  ou 

equipamento a ser automatizado. O hardware é composto por objetos tangíveis tais como placas de circuito 

impresso, cabos, fontes de alimentação, memórias, leitoras, impressoras, manipuladores em lugar de idéias 

abstratas ou instruções em memória.

     Como  exemplo  de  linguagem  de  máquina  podemos  construir  uma  série  de  circuitos  binários  que 

determinaria, por exemplo, a construção de um semáforo de quatro tempos. Teríamos então a representação 

deste semáforo da seguinte maneira.

 

Binário1: que determina a preferência para quem vem na horizontal ou vertical



Binário2: Que determina a preferência de quem vem da esquerda ou da direita, ou de cima ou de baixo 

dependendo da situação de preferência do Binário1.Assim sendo temos quatro situações:

 

a) Se Binário1 está desligado e Binário2 está também desligado: Assume-se que a preferência é de quem vem 

no cruzamento na posição vertical de baixo para cima.

b)  Se  Binário1  está  desligado e  Binário2  está  ligado:  Assume-se  que  a  preferência  é  de  quem vem no 

cruzamento na posição vertical de cima para baixo.

c)  Se  Binário1 está  ligado  e  Binário2 está  desligado:  Assume-se  que  a  preferência  é  de  quem vem no 

cruzamento na posição horizontal da direita para a esquerda.

d) Se Binário1 está ligado e Binário2 está também ligado: Assume-se que a preferência é de quem vem no 

cruzamento na posição horizontal da esquerda para a direita.

 

     Este exemplo é então expressado na linguagem de máquina nos quatro tempos da seguinte maneira:

00

01

10

11

 

     Da associação destes dois símbolos 0 e 1 formamos a linguagem binária, compreendida pelas máquinas 

como 0 não faça e 1 faça.



     O grande problema desta linguagem é a dificuldade de entendimento, uma vez que não se sabe a quem se 

está  atribuindo  o  valor  0  ou  1  e  a  representação  não  muito  clara  do  que  está  sendo  implementado. 

Necessitando assim de comentários por todo o código como no exemplo acima, que tivemos que escrever a 

regra  em  linguagem  humana  (algoritmo)  para  depois  implementá-la  em  linguagem  de  máquina.  Desta 

dificuldade surgiram então as linguagens de montagem.

 

4.3 A Linguagem de Montagem

 

     Uma linguagem de montagem pura é  uma linguagem em que cada comando produz exatamente uma 

instrução de máquina. Em outras palavras existe uma correspondência de um para um entre instruções de 

máquina e dos comandos do programa em linguagem de montagem. Se cada linha do programa em linguagem 

de montagem contiver um comando e cada palavra de máquina contiver uma instrução de máquina, então 

programas em linguagem de montagem de n linhas produzirão um programa de n instruções de máquina.

 

     A razão da utilização desta linguagem é a maior facilidade de programar comparada à linguagem de 

máquina. O uso de nomes e endereços simbólicos em vez de binários ou octais (seqüência de oito dígitos 

representando um número de instrução mais complexa) faz uma enorme diferença. Para a maioria das pessoas 

é fácil lembrar das abreviaturas de adição, subtração, multiplicação ou divisão como ADD, SUB, MUL, DIV 

do que escrever tais números que representariam tais operações.

 

     As  mesmas  observações  se  aplicam  a  endereços  (componente  ou  espaço  de  memória  que  será 

implementada a regra definida, em nosso caso Binário1 ou Binário2), pois o programador poderá dar nomes 

simbólicos às posições de memória e deixar para o montador da linguagem a preocupação de prover os valores 

numéricos dos endereços. Os endereços que a máquina referencia são representados de forma hexadecimal, 

sendo que esta padronização garante a implementação de programações em diferentes linguagens tratarem da 

mesma área de memória ou periférico. 

 

     Para a manipulação de dados as linguagens de montagem utilizam recursos internos à CPU que chamamos 

de registradores cuja função é armazenar dados temporariamente e facilitar a manipulação, uma vez que estes 

estão na própria CPU, então, o acesso é mais rápido do que os endereços da memória. São 14 os endereços 

conhecidos para as linguagens de montagem:



 

      AH, BH, CH, DH, AL, BL, CL, DL conhecidos como registradores de propósito gerais que se associam da 

seguinte forma AH, AL; BH, BL e assim respectivamente, formando na paridade um total de 16 bits.

 

     AX, BX, CX, DX que são chamados de registradores de propósito gerais (representam a associação dos 

registradores  AH, AL BH, BL  e assim por diante). Existem instruções que usam somente um determinado 

registrador, por exemplo: instruções de multiplicação e divisão concentram-se em AL e AX.  Para se chegar ao 

total de 14 registradores deve-se considerar a associação AH, AL como registrador AX e assim com os demais.

 

     SP, BP, SI, DI chamados de registradores apontadores que são utilizados para apontarem as operações para 

as áreas de dados. Os registradores SP e BP são utilizados para trabalhar dentro do segmento da pilha da CPU 

e os registradores  SI e  DI são ponteiros para segmento de dados. Ponteiros são registros que sinalizam um 

endereço que não estão presente, mas podem ser acessados através destes.

 

     CS, DS, ES, SS chamados de registradores de segmento que armazenam o endereço e o fim do segmento de 

memória trabalhada. CS representa o segmento de código, DS representa o segmento de dados, SS representa 

o segmento de pilha e ES representa um segmento extra de dados. Segmentos são fragmentos de um endereço.

 

     IP é um registrador chamado de  program counter. Ele serve para se criar um contador de processos ou 

etapas de uso da CPU. 

 

     FLAGS são registradores que retornam o estado interno do processador.

 

     A pilha de dados de um microprocessador é uma área de memória usada para guardar dados. As instruções 

que fazem a movimentação destes dados na pilha são PUSH, POP, PUSHF, POPF. 

 

     Portas são dispositivos também utilizados pelas linguagens de montagem, ou seja, são caminhos pelos 

quais uma informação passa de um componente a outro tais como os periféricos de entrada e saída e os 



motores ou circuitos dos equipamentos. As portas são, analogamente aos endereços de memória, identificadas 

por um número hexadecimal.

     

MOV CH, AL (Copia o conteúdo do operando fonte em nosso caso AL para o destino CH).

ADD AL, 4 (Adiciona ao operador AL o dado que já estava com o número 4).

INT 21H (Alterar o fluxo normal de execução do programa, desviando-se para uma rotina de interrupção cujo vetor de endereço CS: 

IP está presente numa tabela nos primeiros 1024 bytes da memória passada no parâmetro, em nosso caso 21H).

POP BX (Comando para empilhar na pilha de dados o conteúdo do parâmetro, neste caso BX).

4.1 Exemplos de códigos em linguagem de montagem

 

     Diversos estudos têm mostrado que mesmo quando é necessária uma execução rápida e de alta precisão, 

um enfoque melhor do que escrever todo o programa em uma linguagem de montagem é primeiro escrever 

todo o programa em uma linguagem de mais alto nível, que será mais fácil, e em seguida traduzí-lo para uma 

linguagem de montagem e refazer somente a parte mais técnica. Assim ganhando-se tempo na criação do 

código do mesmo, uma vez que um programa escrito em linguagem de montagem tem muitas linhas a mais 

que um programa em linguagem de mais alto nível.

 

     Processos montados independentemente podem ser ligados para formar um módulo absoluto de carga. Este 

trabalho é feito pelo linker da linguagem. Constituindo assim um único processo absoluto.

 

4.4 As Linguagens Interpretadas

 

     A partir deste nível de operação nos computadores em geral encontra-se um conjunto amplo de operações 

atuando sobre o computador. A maior parte destas instruções, o gerenciamento dos recursos como memória, o 

compartilhamento de CPU, o processamento paralelo, a monitoração de dispositivos periféricos e até o modo 

de atuação são controlados por um gerenciador, denominado sistema operacional. As instruções a partir daqui 

são interpretadas por este sistema que monitora todas as requisições às linguagens de níveis inferiores a este, 

porém os programas desenvolvidos especificamente no nível denominado nível 3 (sistema operacional) ainda 

consistem em um apanhado de números e símbolos que não proporcionam facilidade a nenhum programador. 

As instruções das linguagens deste nível ainda são praticamente as mesmas implementadas no nível de 



montagem. A realidade é que os níveis inferiores ao nível 4 (nível de programação da maioria das linguagens) 

não foi projetado para o uso direto do programador médio comum. Programação nestes níveis são voltadas, 

principalmente, para a execução dos interpretadores e tradutores necessários para suportar os níveis 

superiores.[TREMBLAY89]. Estes interpretadores e tradutores são escritos por pessoas chamadas de 

programadores de sistema, que são especialistas em projetar e implementar novas máquinas virtuais. Os níveis 

4 e superiores são dirigidos aos programadores de aplicações com problemas a serem solucionados, e isso 

normalmente é feito sobre a estrutura do sistema operacional. A maioria dos processos e implementações 

deste nível para cima fazem suas requisições ao sistema operacional, e este se encarrega de colocá-las em 

prática.



4.4.1 O Sistema Operacional

 

     Também conhecido como Sistema de Controle, o sistema operacional representa uma camada de software 

em cima do hardware que gerencia componentes e equipamentos como um todo, tornando-os parte de um 

único sistema para diversas finalidades. Esta camada de software é conhecida como camada de máquina 

virtual, pois a mesma simula juntamente com as camadas 1, 2 e 3 um conjunto de operações que simulam uma 

máquina.

 

     O  conceito  de  sistema  operacional  como  fornecedor  de  uma  interface  conveniente  a  seus  usuários, 

esclarece a necessidade deste sistema agir como um gerente de recursos de hardware disponíveis na máquina. 

Os computadores são compostos de processadores, memórias, temporizadores, discos, terminais, dispositivos 

de fita magnética, interface de rede, impressoras, equipamentos microprocessados e uma grande variedade de 

outros  dispositivos.  Outra  função  do  sistema  operacional  é  a  de  fornecer  um esquema  de  alocação  dos 

processadores, das memórias, dos dispositivos de entrada e saída e o controle dos dispositivos anexados entre 

os vários processos que competem pela utilização de tais recursos.

 

     Imagine o que poderia acontecer se três processos, rodando em um dado computador, resolvessem ao 

mesmo tempo alterar a velocidade de um motor de um equipamento qualquer, de acordo com as suas 

necessidades ao mesmo tempo. Os três primeiros minutos o motor estaria em uma velocidade baixa, logo em 

seguida estaria alto e em seguida baixo novamente e isto iria se repetir constantemente até que o motor se 

queimasse ou o sistema tivesse algum dano. Fica claro que tal situação não é admissível em nenhum sistema 

que se preze. O sistema operacional tem por função colocar ordem neste caos, armazenando as requisições e 

interagindo ente os processos para se chegar à escolha de um melhor resultado que atenda não só aos 

processos, mas ao sistema como um todo.

 

     No caso de computadores com múltiplos usuários, a necessidade de gerência e proteção de memória, dos 

dispositivos de entrada e saída e dos demais recursos do sistema, fica ainda mais aparente. Tal necessidade 

vem  do  fato  de  ser  freqüentemente  necessário  aos  usuários  fazer  o  compartilhamento  de  recursos 

relativamente necessários a todos, compartilhando assim até os resultados alcançados.

 

     Enfim, pelo exposto acima, esta outra visão de um sistema operacional mostra que sua principal tarefa é a 

de gerenciar os usuários de cada um dos recursos da máquina, contabilizando o tempo de uso de cada um e 



garantindo o acesso ordenado de usuários a recursos através da mediação dos conflitos entre as requisições 

dos diversos processos do sistema.

 

4.4.2 As Linguagens de Alto Nível

 

     As linguagens de alto nível, como dito anteriormente, são linguagens que quase nunca acessam o hardware 

diretamente,  ou  seja,  normalmente  suas  requisições  passam  primeiro  pelo  sistema  operacional  e  este  se 

encarrega  da  resolução  do  procedimento  ou  acesso  ao  recurso  e  devolve  o  resultado  ao  processo  que 

requisitou. A divisão mais conhecida de linguagens de programação deste nível, que atendem ao padrão de 

automação industrial é:

 

Linguagens Funcionais

Linguagens Orientadas a Eventos

Linguagens Orientadas a Objetos

Linguagens Mistas

 

     Existem, porém, inúmeras divisões e até mesmo estruturas nesta mesma divisão que são utilizadas para a 

programação de equipamentos e sistemas de automação industrial, contudo este também é um estudo amplo, 

que não será abordado neste trabalho.

 

 

4.4.2.1 Linguagens Funcionais

 

     Este é um paradigma de orientação muito utilizado no ramo da automação. Linguagens funcionais são 

utilizadas em quase todos os sistemas operacionais. E a maioria delas até constituem os próprios sistemas. São 

linguagens poderosas com capacidade equiparada às linguagens de montagem e com um ponto positivo que é 

a facilidade de programação e manipulação do código, sendo que as funções desenvolvidas nesta linguagem 

são de conhecimento da maioria dos programadores.



 

     Uma das precursoras deste paradigma foi a linguagem C. Criada por Dennis M. Ritchie e Ken Thompson 

no laboratório Bell em 1972, baseada na linguagem B que por sua vez era baseada na linguagem BCPL. B  foi 

nomeada como a primeira letra de BCPL e C  com a segunda. A próxima linguagem progressiva da idéia seria 

provavelmente P, afirma [MIZRAHI90]. Mas até o momento esta não foi criada. C é uma linguagem vitoriosa 

como  ferramenta  para  programação  industrial  em  uma  maioria  de  sistemas  operacionais  existentes  no 

mercado. Bons exemplos são MS-DOS, Windows, Linux, Unix.  Esta linguagem tornou-se rapidamente uma 

das mais importantes e populares, principalmente por ser muito poderosa, portátil e flexível, prova disto é que 

grandes processos industriais como projetos de tele-medicina e máquinas operatrizes micro-processadas tem 

seus sistemas operacionais desenvolvidos nesta linguagem. Outra grande propriedade da linguagem  C é a 

utilização da linguagem para a criação de servidores de internet. A linguagem possui a estrutura de conexão 

necessária à internet e se associa com facilidade ao protocolo  TCP-IP,  que será estudado posteriormente, 

utilizado na internet. Hoje existem inúmeros Web Servers desenvolvidos nesta linguagem. Por se tratar de uma 

linguagem poderosa na manipulação de dados, aplicativos em CGI (Common Gateway Interface) são também 

em grande parte confeccionados nesta linguagem. 

 

#include <sys/types.h>  /* tipos de dados*/

#include <sys/socket.h> /* socket */

#include <netinet/in.h> /* io */

#include <arpa/inet.h> /* endereços de rede */

struct in_addr {

u_long s_addr;  /* endereço do servidor */

};

/* Esrutura do socket para conexão */

struct sockaddr_in {

short sin_family; 

u_short sin_port;

struct in_addr sin_addr;

char sin_zero[8];};

main(int argc, char *argv[])

{

int sfd, usfd, clilen, childpid;

struct sock addr_in cliaddr, servaddr;



 

if ((sfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0) < 0) /* criação do socket */

        printf (“Erro de abertura de socket stream”);

bzero((char*)&servaddr, sizeof(servaddr)); /*limpando servaddr p/ inserir dados*/

servaddr.sin_family = AF_INET; /* Família do socket */

servaddr.sin_addr = htonl(INADDR_ANY);  /* endereço do server */

servaddr.sin_port = htons(80); /* porta de conexão */

 

if (bind(sfd, (struct sockaddr )&servaddr, sizeof(servaddr)) < 0)/* Start do server*/

  printf (“Erro de start do endereço local”);

listen(sfd, %); /* aguardando conexão */

for(;;)

 {

clilen = sizeof(cliaddr);

nsfd = accept (sfd, (struct socaddr ) &cliaddr, &clilen); / conexão de cliente */

if (nsfd < 0)

  printf (“Erro de conexão na aceitação do cliente”);

if ((child = fork()) < 0) /* criação de um processo para atender à conexão */

  printf (“Erro na duplicação do processo”);

else if (childpid = = 0) {

          close(sfd);

          fprintf(&cliaddr,“<HTML> <BODY> Olá Mundo </BODY></HTML>”);

          exit(0);

          }

  close (nsfd);

}

4.2 Código em C que cria um servidor de HTML dinâmico.

 

     Talvez o exemplo 4.2 não demonstre a facilidade da linguagem. Mas se o leitor desejar mais informações 



basta consultar algum manual sobre a linguagem então notará a facilidade de desenvolvimento de algoritmos 

na mesma. 



4.4.2.2 Linguagens Orientadas a Eventos

 

     Esta é uma derivação das linguagens de orientação a objeto. Na realidade pode –se agrupar esta linguagem 

como um subgrupo da orientação a objeto. Linguagens orientadas a eventos têm esta denominação por se 

constituírem no atributo evento dos objetos. Objetos são entidades do problema a ser resolvido, ao qual estão 

associados os dados de entrada ou variáveis, as características ou propriedades, os atributos e a execução de 

algum  procedimento,  os  métodos  e  os  eventos.  Eventos  correspondem  a  um  determinado  momento  na 

alteração de um atributo ou na variação de instância de uma propriedade. Pode ser também um ponto na 

execução de um método. Os programas orientados a eventos e a objetos tratam os problemas em termos de 

objetos e os fragmentam em sub-objetos que por sua vez são identificados como novos objetos menores a 

serem resolvidos. Na fragmentação destes objetos identificamos os eventos na execução de alguma tarefa ou 

mudança de estado destes objetos. Consideremos por exemplo como objeto um carro. Teríamos como ação ou 

método  deste carro andar.  Neste caso poderíamos dizer que o evento é o  momento em que o carro está 

andando e lhe daremos o nome de “No momento de andar - NMA”, este evento então compreende desde a 

partida do carro até a parada. Poderíamos inserir várias soluções no evento NMA do automóvel. Por exemplo, 

poderíamos  inserir  o  método  “Passe  a  marcha”  para  que  o  veículo  varie  sua  velocidade.  Se  quisermos 

fragmentar este objeto poderíamos então criar o sub-objeto marcha que é um objeto que compõe o objeto 

carro. Na realidade, então, definimos que o objeto carro é um objeto dependente do objeto “Marcha”,  ou 

derivado deste. Um objeto derivado de um outro possui mais métodos ou propriedades daquele que o derivou. 

Por  isto  o  carro  possui  outras  propriedades  que  não  a  marcha,  como por  exemplo,  o  objeto  “Direção”. 

Classificando o  objeto  marcha,  como um de  nossos  problemas  podemos  construir  uma rotina  dentro  do 

método  “No  momento  de  mudança  de  marcha  -  NMMM” para  que  possamos  suavizar  o  problema  de 

transferência de marchas. Então teremos Se NMMM então execute o método “Pise na Embreagem”. E assim 

poderíamos construir n métodos de acordo com a necessidade de nosso problema. Poderíamos até mesmo criar 

mais uma classe que teria o evento “No momento de pisar na embreagem - NMPE”.

 

     Dentre as linguagens orientadas a eventos, uma das mais poderosas na área de automação é a linguagem 

DELPHI. Esta é uma ferramenta de programação que atende à necessidade de qualquer nível de solução de 

problemas. Por exemplo, se existe uma necessidade de programação acessando componentes do hardware do 

computador ou de algum periférico como na automação industrial, Delphi possui uma interface amigável para 

acesso a estes componentes, em alguns casos pode-se até obter objetos já desenvolvidos para se acessar estes 

dispositivos.  Existem ainda duas grandes facilidades que dão ao  Delphi facilidade de implementação em 

programação de baixo nível. São elas, o uso das funções API’s (Application Program Interface) do Windows, 

que são funções de acesso aos recursos de baixo nível através do sistema operacional, solicitando ao mesmo 

que execute determinada operação por nós. E a outra facilidade que o Delphi possui é a propriedade de aceitar 

embutir em seu código os comandos da linguagem de montagem Assembler, o que garante a capacidade de 



implementação de qualquer rotina necessária à automação.

 

     Quanto  à  internet,  Delphi vem  dominando  toda  a  estrutura  de  confecção  de  um  servidor  Web.  Na 

linguagem em sua versão 3.0 ou superior, afirma [CANTÚ95], possui objetos totalmente desenvolvidos para 

sua utilização em internet. Existem hoje vários servidores Web desenvolvidos no mercado que utilizam desta 

tecnologia.

 

4.4.2.3 Linguagens Puramente Orientadas a Objetos

   

     São linguagens onde toda a modelagem do problema é desenvolvida no conceito de orientação a objeto. 

Portanto  não  se  trata  o  problema  dos  objetos  em  seus  eventos,  especificamente,  mas  sim  em  toda  a 

constituição do objeto.  Objetos neste caso são a representação de algum dado ou conjunto de métodos e 

propriedades. Métodos são o detalhamento da implementação de alguma função deste objeto. Os objetos e 

seus atributos assumem valores variáveis no decorrer da solução de um determinado problema, a esta variação 

damos o nome de instâncias dos objetos, ou seja, em um determinado momento o objeto carro pode estar na 

instância  da  propriedade  situação  com  os  valores  parado  ou  em  movimento.  Objetos  por  sua  vez  são 

classificados em sua constituição em agrupamentos chamados classes. Portanto da classe dos automotores 

temos os objetos carro, motocicleta, caminhão, etc. Isto nos ajuda a criar o conceito de herança, que representa 

a derivação de um objeto a partir de outro.

 

     Uma das linguagens atuais utilizando orientação pura a objeto é a linguagem JAVA. Esta linguagem surgiu 

com o propósito de se tornar tão complexa a ponto de se tornar uma própria plataforma, onde esta serviria de 

base para outros aplicativos sem necessitar de um sistema operacional em sua base. A linguagem JAVA é uma 

linguagem em constante crescimento no mercado atual. É considerada a linguagem que irá substituir todas as 

linguagens funcionais em um futuro próximo. Mas por enquanto isto é só uma suposição. JAVA vem ao longo 

de  sua  evolução  sofrendo  modificações  constantes,  sendo  que  isto  é  comum  a  uma  linguagem  recém 

desenvolvida a um novo propósito.  Uma destas variações foi  implementada pela empresa  SUN S.A.,  é  a 

tecnologia denominada  JINI, que tem por finalidade a implementação da associação da internet a todos os 

equipamentos eletrônicos ou robotizados. Em algum tempo, garantem os responsáveis pelo projeto JINI, todos 

os aparelhos eletrodomésticos e equipamentos de automação industrial estarão conectados à internet e seus 

processos poderão ser controlados à distância.

import Java.io.*;  /* Importar bibliotecas de IO */

import javax.servlet.*; /* Importar bibliotecas de servidores de função aplet */



import javax.servlet.http.*; /* Importar bibliotecas de servidores http*/

 

public class HelloClientServlet extends HttpServlet 

/* criação da classe Helloclient herdada da classe HttpServlet */

  {/* Criação do método receba com os parâmetros requisição e resposta */

 protected void doGet( HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)

    throws ServletException, IOException /* Tratamento de exceções */

    {

     res.setContentType(“Text/html”); /*Tratando tipo de dados a devolver*/

     PrintWriter out =  res.getWriter(); /* Redirecionando resposta */

     out.println(“<HTML><BODY>Olá Mundo</BODY></HTML>”); 

/* escrevendo resposta*/

     out.close(); /* Fechando conexão */

     } }

4.3 Exemplo de implementação de um servidor Web em Java:

 

4.4.2.4 Linguagens Mistas

 

     Linguagens mistas são as linguagens que mais se solidificaram no mercado da automação industrial 

trabalhando sobre um sistema operacional. Aliás, muitos dos sistemas operacionais são desenvolvidos nelas. 

São chamadas de linguagens mistas por apresentarem características do paradigma tanto de orientação a 

objeto quanto o paradigma de linguagens funcionais. Exemplos de linguagens mistas temos a linguagem 

C++.  Uma das mais utilizadas no mercado atual.  Uma aplicação de automação típica poderia envolver uma 

variedade de amostras, processos, controles e funções de comunicação entre o hardware dos equipamentos e o 

sistema de controle. Tais aplicações são implementadas de forma a estabelecer a comunicação, extrair as 

informações ou iniciar uma rotina e voltar ao sistema de controle e resolver todo o processo.

 

#include <maquina.h>

#include <io.h>



#include <dos.h>

#include  <conio.h>

 

main()

{

maquina Maq;

int command;

Maq.StartProcess();

clrscr();

printf(“Máquina Iniciada”);

Maq.WaitCommand();

printf (“Máquina aguardando comando”);

scanf (“%d”, &command);

for (;;)

 {

 switch(command)

  {

  case 1 : Maq.Bip();

  case 2: Maq.Run();

   case 3: exit(0);

  default : printf (“Função inválida, consulte o catálogo do  equipamento”);

   }

 }

}

4.4 Exemplo de um programa que controla um dispositivo eletrônico em C++.

 

4.5 Conclusão

 

     O que se pode afirmar sobre esta ou aquela linguagem é que a melhor linguagem de programação a ser 



implementada a um determinado processo é a linguagem que proporciona o melhor resultado, menor trabalho 

e que o programador tem maior facilidade e conhecimento de suas funções. Não existe superioridade de uma 

linguagem sobre a outra se não existir conhecimento suficiente do programador sobre estas para se fazer um 

comparativo. Uma boa opção seria estudar as linguagens existentes para uma implementação e associado a 

isto fazer uma configuração de todo o hardware e rede que compreendem o complexo. Assim será mais fácil 

avaliar esta ou aquela linguagem como a melhor para implementação do problema proposto.



 

 

 

 

5. As Estruturas de Redes e a Internet na Automação Industrial

 

     Da experiência obtida ao longo dos anos nos projetos de automação industrial, surgiram vários princípios 

importantes, baseados nas necessidades apresentadas a cada nova implementação.

 

     Uma destas necessidades imprescindível para a implementação da automação industrial foi a comunicação 

de  processos  independentes  entre  mesmas  máquinas  ou  até  máquinas  diferentes,  às  vezes  separadas  por 

distâncias quilométricas. Para este trabalho de comunicação de dados, surgiram as redes, possibilitando que 

novos projetos fossem desenvolvidos de uma forma mais estruturada que os anteriores. 

 

     Quando interconectamos computadores e elementos industriais eles podem trabalhar mais pelos usuários, 

e, quando as pessoas trabalham em equipes, eles concretizam tarefas inteiras, num menor espaço de tempo e 

com menos esforço, o mesmo pode-se dizer dos equipamentos industriais. 

 

     Podemos imaginar uma rede como um recurso projetado para apoiar uma equipe de usuários em 

monitoração de um conjunto de equipamentos.     Interconectar computadores e equipamentos, assim como 

gerenciar um grupo de pessoas é sem dúvida um desafio. O vocabulário de redes locais é repleto de siglas. Os 

preços podem variar de alguns a milhares de “Reais”. Os benefícios de se conectar os recursos podem ser 

grandes (mas em alguns casos pode ficar pior com ela), e podem significar um avanço incalculável de 

benefícios que um micro isolado nunca poderia apresentar. Antigamente as redes eram de difícil instalação e 

manutenção exigindo mão de obra altamente qualificada, mas atualmente esta história mudou muito. Hoje 

encontramos kit’s para instalação de redes que qualquer pessoa pode instalar.

 

5.1 As Tecnologias de Comunicação em Tempo Real



 

     As necessidades de resposta cada vez em menor tempo foram uma das principais necessidades da evolução 

das redes de transmissão de dados. A esta necessidade dá –se o nome de Resposta em Tempo Real. Respostas 

em Tempo Real, em um processo de máquinas interligadas, garantem aos equipamentos estarem cientes da 

necessidade do próximo equipamento instalado na linha (cliente) em quantificação do produto e da qualidade 

do  mesmo  necessária  para  que  este  trabalhe  corretamente.  Podendo  assim  o  fornecedor (equipamento 

anterior) aumentar ou diminuir sua velocidade para atender às expectativas esperadas, e ao mesmo tempo 

prover as informações de cliente ao seu respectivo fornecedor,  para que o mesmo haja da mesma forma 

quantificando  e  qualificando  seu  produto.  Nas  aplicações  em  tempo  real  a  resposta  do  cliente  sempre 

provocará alguma ação no processo do fornecedor,  existindo,  necessariamente uma garantia no tempo de 

resposta.

 

     Outra necessidade da implementação das redes de alta velocidade de transmissão de dados é a monitoração 

destes  equipamentos  centralizada  em  uma  sala  de  controle.  Equipamentos  que  funcionam  em  uma 

determinada área, não necessitam necessariamente ter um operador ao seu dispor na mesma localidade do 

equipamento. Este operador pode estar em um espaço onde ele terá um mapeamento de todos os equipamentos 

da linha e ter acesso dali aos dados produzidos por estes equipamentos e às falhas que estes equipamentos 

estão apresentando. As vantagens da centralização de processos são várias tais como monitoração por uma 

quantidade menor de pessoas, facilidade de restabelecer ou parar o processo como um todo ou em partes, de 

acordo com as necessidades momentâneas, etc.

 

 

 

 

5.2 A Estrutura das Redes de Comunicação

 

     Ao longo dos tempos da evolução da automação, surgiram necessidades de comunicação entre processos, 

como  dito  anteriormente.  Mas  as  redes  de  comunicação  se  especializaram  algum  tempo  após  estas 

necessidades serem realmente comprovadas.

5.2.1 As IntraNets



 

     Estas  necessidades  foram  ao  longo  dos  tempos  supridas  por  IntraNets (Redes  Locais  constituídas 

basicamente por um grupo de PC’s e equipamentos industriais interligados a um ou mais servidores) onde os 

usuários executam suas tarefas  a  partir de seus PC’s,  e  o servidor se encarrega de transmitir  o comando 

solicitado ao equipamento desejado. A característica mais  importante é  justamente seu recurso de aceitar 

aplicativos cooperativos, nos quais um aplicativo é executado em parte nas estações de trabalho e em parte 

num servidor de rede ou no próprio equipamento. 

 

     As Intranets têm a ver com os sistemas corporativos de informações, que também podem ser acessados via 

Internet. As empresas descobriram que podem criar redes como a Internet, porém privadas, as Intranets, que 

cumprem  o  papel  de  conectar  entre  si  filiais,  departamentos,  fornecedores,  clientes,  equipamentos,  etc. 

mesclando (com segurança) as suas redes particulares de informação com a estrutura de comunicações da 

Internet. As oportunidades de modernização operacional são incontáveis. [Margarida94]

 

     Para permitir o intercâmbio de informações entre computadores de fabricantes distintos e equipamentos 

também de  diferentes  fabricantes  tornou-se  necessário  definir  uma arquitetura  única,  e  para  garantir  que 

nenhum fabricante levasse vantagem em relação aos outros a arquitetura teria que ser aberta e pública. Foi 

com esse objetivo que a International Organization for Standardization (ISO) definiu o modelo denominado 

Reference Model for Open Systems (OSI), que propõe uma estrutura com sete níveis como referência para a 

arquitetura dos protocolos de redes de computadores. Dentre esses princípio se destaca a idéia de estruturar a 

rede como um conjunto de camadas hierárquicas, cada uma sendo construída utilizando as funções e serviços 

oferecidos pelas camadas inferiores.

 

5.2.2 A Internet

 

     A Internet nasceu em 1969, nos Estados Unidos. Ela interligava originalmente laboratórios de pesquisa e se 

chamava  ARPAnet (ARPA:  Advanced Research Projects  Agency),  uma rede  do Departamento  de Defesa 

norte-americano. Era o auge da Guerra Fria, e os cientistas queriam uma rede que continuasse de pé em caso 

de um bombardeio.  Surgiu então o conceito  central  da Internet:  é  uma rede em que todos os pontos se 

eqüivalem e não há um comando central.  Assim, se B deixa de funcionar,  A e C continuam a poder se 

comunicar. 

 



     O nome Internet propriamente dito surgiu bem mais tarde, quando a tecnologia da ARPAnet passou a ser 

usada para conectar universidades e laboratórios, primeiro nos EUA e depois em outros países. Por isso que 

não há um único lugar que "governa" a Internet. Hoje ela é um conjunto de mais de 40 mil redes no mundo 

inteiro. O que essas redes têm em comum é o protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet  

Protocol), que permite que elas se comuniquem umas com as outras. Esse protocolo é a língua comum dos 

computadores que integram a Internet. 

 

     A Internet pode ser definida como: uma rede de redes baseadas no protocolo TCP/IP; uma comunidade de 

pessoas que usam e desenvolvem essas redes; uma coleção de recursos que podem ser alcançados através 

destas redes.

 

     Cada computador ou equipamento individual na Internet tem um único endereço, chamado de Número 

Internet ou Endereço IP. Este é um número representado por quatro números unidos por pontos ('.').  Um 

exemplo  é  o  endereço  do  computador  IBM  na  UFSC  que  tem  o  número  IP  150.162.1.5,  esse  tipo  de 

representação também é chamado de quádrupla. As primeiras duas ou três partes representam a sub-rede à 

qual o sistema está ligado. Por exemplo, todos os computadores da Universidade Federal de Santa Catarina 

estão na sub-rede 150.162. Os endereços IP e os nomes do domínio não são atribuídos arbitrariamente, pois 

isto resultaria em uma grande confusão. Uma requisição tem que ser enviada ao Centro de Informações da 

Rede - Network Information Center (NIC). Então os computadores poderão ser identificados pelo seu Nome 

Completo ou pelo Número IP.

 

     Durante cerca de duas décadas a Internet ficou restrita ao ambiente acadêmico e científico. Em 87 pela 

primeira vez foi liberado seu uso comercial nos EUA. Mas foi em 92 que a rede virou moda. Começaram a 

aparecer nos EUA várias empresas provedoras de acesso à Internet. Centenas de milhares de pessoas 

começaram a colocar informações na Internet, que se tornou uma mania mundial. 

No Brasil foi liberada a exploração comercial da Internet em 95. Em abril de 96, o Comitê Gestor da Internet 

avaliou o número de usuários no país em 300 mil. 

 

     Na internet, porém, há alguns dados que nem todos os usuários da internet podem ter acesso. Isto se faz 

necessário para que as informações ali circuladas atinjam o mundo inteiro, mas cheguem somente às pessoas a 

quem estas informações são necessárias. Contudo existem pessoas que têm interesse em investigar e vasculhar 

informações desta forma, são chamados Hackers de computador. Normalmente Hackers buscam informações 

altamente confidenciais e fazem o possível para alterá-las como dados de uma conta bancária, informações 



advindas de um satélite para a NASA, etc. Por isso há necessidade de implementar segurança de rede, e cada 

vez  mais  garantir  que  as  comunicações  entre  equipamentos  e  computadores  sejam feitas  em um padrão 

aceitável e seguro.  Para estes padrões foram criadas algumas regras. Uma delas foi subdividir a estrutura de 

redes  em  camadas,  o  que  garantiu  também  maior  facilidade  na  implementação  da  mesma.  Outra 

implementação  foi  a  criação  dos  protocolos  de  comunicação,  eles  garantem  o  encapsulamento  das 

informações  de  forma  que  somente  o  destinatário  e  o  remetente  têm  acesso  às  informações  circuladas. 

Obviamente é  necessária a  revisão destas  tecnologias constantemente,  como a criação de criptografias de 

dados, pois os Hackers também evoluem seus métodos a cada dia.

 

5.3 As Camadas De Rede

 

     Cada camada deve ser pensada como um programa ou processo, implementado por hardware ou software, 

que se comunica com o processo correspondente na outra máquina. As regras que governam a conversação de 

um nível N qualquer são chamadas de protocolo de nível N.

 

     Os aspectos gerais da rede estão divididos em 7 camadas funcionais, facilitando assim a compreensão de 

questões fundamentais sobre a rede. A tabela 5.1 proposta em [SOARES95], mostra o modelo ISO/OSI e a 

atuação dos produtos de comunicação em cada uma das camadas deste modelo, em uma divisão muito clara 

das camadas de um sistema de comunicação. Este é um grande auxílio para o entendimento dos diversos 

protocolos de mercado.

                               
7

Aplicação



6 Apresentação

5 Sessão

4 Transporte

3 Rede

2 Enlace

1 Física

Tabela 5.1 – Os níveis ou camadas da Rede



Camada física: A camada 1 compreende as especificações de hardware (Mecânicos, elétricos, físicos) todos 
documentados em padrões internacionais.

Camada de enlace: Responsável pelo acesso lógico ao ambiente físico, como transmissão e reconhecimento 

de erros.

Camada de rede: Cuida do tráfego e roteamento dos dados na rede.

Camada de transporte: Controla a transferência dos dados e transmissões, isto é executado pelo protocolo 

utilizado.

Camada de sessão: Estabelece as sessões entre os usuários com a configuração da tabela de endereço dos 

usuários.

Camada de apresentação: Transfere informações de um software de aplicação para o sistema operacional.

Camada de aplicação: É representada pelo usuário final. Os serviços podem ser: correio, transferência de 

arquivos etc.

 

5.4 Os Protocolos de Comunicação

 

     Os protocolos de comunicação são camadas de comunicação estabelecidas através de uma rede de 

computadores onde a mensagem enviada na mesma possui informações detalhadas do que é que está sendo 

transmitido de um computador ao outro. Como por exemplo tamanho da mensagem, computador de origem, 

computador de destino, mensagem enviada, etc.

 

     Os protocolos são basicamente a parte do sistema operacional da rede encarregada de ditar as normas para 

a comunicação entre os dispositivos. Vários são os tipos de protocolos. Porém, explicaremos os mais 

utilizados. O projeto de protocolos em níveis é a maneira mais eficiente de se estruturar uma rede. Uma vez 

definida claramente a interface entre os diversos níveis, uma alteração na implementação de um nível pode ser 

realizada sem causar impacto na estrutura global.



TCP/IP: (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). Foi desenvolvido para ser um protocolo roteável, e 

serve como padrão para redes de longa distância (WAN’s) e para acesso a internet. TCP/IP é o protocolo que 

estabelece uma comunicação com a internet ou intranet. Para a utilização deste protocolo você deverá definir 

parâmetros de provedor, IP, endereço de rede, etc. A arquitetura Internet TCP/IP dá uma ênfase toda especial à 

interligação de diferentes tecnologias de redes. Portanto, a única forma de permitir que um grande volume de 

usuários possa trocar informações é interligar as redes às quais eles estão conectados, formando assim uma 

inter-rede. Para interligar duas redes distintas é necessário conectar uma máquina a ambas as redes, 

denominada internet gateway ou internet router. Tal máquina fica responsável pela tarefa de transferir 

mensagens de uma rede para outra. Os usuários vêem a inter-rede como uma rede virtual única à qual todas as 

máquinas estão conectadas, não importando a forma física de interconexão. No nível de aplicação, os usuários 

usam programas de aplicação para acessar os serviços disponíveis na inter-rede. As aplicações interagem com 

o nível de transporte para enviar e receber dados.

 

IPX/SPX:  (Internet  Packet  Exchange/Sequence  Packet  Exchange).  Foi  desenvolvido  para  suportar  redes 

NetWare, e suporta redes de tamanho pequeno e médio e também tem a capacidade básica de roteamento. 

 

NetBeui: (Network Basic End User Interface). Suporta pequenas LAN’s é rápido e simples. Porém, tem uma 

estrutura arquitetônica inerente que limita sua eficiência à medida que a rede se expande.

 

ETP: (Event Triggered Protocol).  [ZALEWSKI88]. É um protocolo utilizado para respostas em tempo real. 

Muito  utilizado para  aplicações  de  automação industrial.  Possui  embasamento  na  arquitetura  orientada  a 

evento, ou seja, todas as mensagens e pacotes disparados na rede são baseados em um evento (alteração de 

estado  de  um  ou  mais  equipamentos  do  complexo).  A  utilização  deste  protocolo  é  recomendada  para 

aplicações que possuem pequenas chamadas no decorrer de um período, uma vez que quanto mais eventos 

acontecerem, mais pacotes de informações serão lançados à rede para chegar ao sistema de controle, para que 

este tome as necessárias providências. Uma vez capturadas estas mensagens o sistema de controle emite então 

uma ordem ou mensagem a outro ou ao mesmo equipamento para que o resultado mapeado ou calculado 

(para sistemas de inteligência artificial) seja alcançado. 

 

TTP: (Time Triggered Protocol).  Este protocolo também é utilizado para respostas em tempo real, é o mais 

recomendado para aplicações de automação industrial que possuem uma grande quantidade de acontecimento 

de eventos no decorrer de um curto espaço de tempo. Nele todos os pacotes transferidos são temporizados e a 

variação  dos  estados  externos  são  predefinidos  pelo  tempo.  O TTP provê  serviços  requeridos  para  uma 

requisição de aplicação em tempo real que necessite de padronização de mensagens, tornando-as disponíveis a 



um grupo todo, sincronização de clocks de produção ou comunicação, adição simplificada de novos membros 

ao  complexo  e  gerenciamento  de  redundâncias.  Além disto,  o  TTP provê uma melhoria  sobre  ETP que 

diminui significativamente o número de pacotes na rede sobrecarregando-a (overhead) em um circuito de 

muitas mensagens. Com a arquitetura TTP tem-se também o mapeamento de muito mais informações sobre o 

complexo como um todo, como por exemplo qual o módulo enviará qual mensagem e a que tempo ela será 

enviada. Para este protocolo duas ou mais mensagens não têm que estar em partes distintas de pacotes e todos 

os módulos podem enviar e receber informações usando um mesmo pacote, que passará de tempo em tempo. 

Porém, para a detecção de erro no recebimento da mensagem fica um pouco mais complicada sendo que o 

mensageiro só receberá a notificação do erro do recebimento da mensagem pelo destinatário 2 tempos adiante, 

sendo que já podem ter sido emitidos mais 2 pacotes da mensagem. Protocolos TTP são usando em grande 

quantidade em sistemas como elevadores de edifícios com um sistema central de atendimento a requisições, 

trens supersônicos japoneses, sistemas de linhas de produção, etc. 

     Quando instala-se uma rede, Têm-se a opção de escolher qualquer um ou todos esses transportes. Instalar 

protocolos sem necessidade poderá deixar o equipamento mais lento nas comunicações em rede. 

 

     Existem inúmeros protocolos, sendo que a aplicabilidade dos mesmos é também um campo vasto, porém 

não cabe a este estudo descrever todas ou a maior parte destas tecnologias. 

 

5.5 Como Deve Proceder a Internet para as Respostas em Tempo Real

 

     O primeiro requisito para o desenvolvimento de uma rede digital similar a um cérebro é a integração: todas 

as partes da rede devem ser capazes de comunicar-se por meio de um protocolo compartilhado. Na atualidade 

todas as  redes de computação públicas ou privadas tendem cada vez mais a interconectar-se via Internet 

através dos diversos protocolos existentes. A Internet atingiu uma massa crítica onde se torna muito mais 

interessante para o usuário em geral interconectar-se através dela do que através de qualquer outro meio. Isto 

ocorre devido:

 

•À sua flexibilidade e robustez

•Seu caráter público, não controlado.

•Sua capacidade de acesso a estruturas já interconectadas a longa distância



•Seu acessível preço. 

 

Essa aceitação universal deve-se ao fato de que o modelo da WWW é extremamente simples e ao mesmo 

tempo suficientemente expressivo para representar e possibilitar o acesso a hipermídia distribuída e ao 

controle de processos a longa distância nunca antes implementado. É esta particular arquitetura que torna a 

WWW a principal candidata como substrato para um cérebro global e ao mesmo tempo distribuído. 

 

  Aparentemente,  o  que  falta  à  WWW é  a  capacidade  de  aprender  automaticamente  novos  conceitos  e 

informações. O aprendizado da  WWW se dá, atualmente, por intermédio de pessoas, que adicionam novos 

documentos ou links para sites recentemente descobertos. Essas pessoas fazem isso segundo seus próprios 

critérios  sobre  o que é  importante  ou não e  que links e  documentos  devem ser  reunidos.  Entretanto,  os 

recursos de pesquisa disponíveis são muito limitados para a extração e apresentação ao usuário da exata 

informação  desejada,  considerando  que  a  rede  possui  dezenas  de  milhões  de  documentos.  A  intuição  é 

também um instrumento muito pobre para lidar com toda essa massa de dados e até com tecnologias que as 

produzam. Em decorrência, a Web é principalmente um grande labirinto e não é trivial localizar a informação 

desejada. Contudo, as tecnologias estão se aprimorando, já se pode falar em tele-medicina, processamento de 

dados a longas distâncias  paralelamente,  controle de submarinos e  aeronaves e  uma grande variedade de 

aplicações que associam a rede à estrutura física de equipamentos com a finalidade de servir ao homem, 

proporcionando informações claras e trabalhos suficientes para garantir que a rede está no caminho certo para 

se tornar o grande cérebro.

 

     Francis Heylighen,  um cientista estudioso desta área, propõe que o primeiro passo para tornar a memória 

Web mais eficiente é permitir que ela própria descubra a melhor organização possível para si própria. Um dos 

maiores atrativos deste modelo de aprendizado associativo reside no fato de que ele funciona localmente ou 

produz resultados armazenados localmente, pois é necessário armazenar informações sobre documentos que 

estão no máximo dois passos adiante. Com tempo suficiente, documentos que se encontram a um número 

arbitrário de passos de distância se tornam diretamente conectados caso um número suficiente de usuários 

percorrer o caminho entre eles. É possível imaginar a extensão deste método com técnicas mais sofisticadas, 

que computem, por exemplo o tempo que os usuários dedicam a cada documento, ou o grau de similaridade 

entre os documentos com base nas palavras que eles contém e empregar esta informação para sugerir 

documentos similares como links possíveis a partir de um determinado documento. O resultado esperado deste 

processo de aprendizado associativo é que os documentos que mais provavelmente serão utilizados juntos 

estarão também situados próximos na topologia ideal. Outra vantagem é que implementações de robótica 

passariam a trocar experiências entre si via internet, melhorando umas às outras. Aprimorando seus softwares 

e processos por meio da rede.



 

     Até aqui a Web, como metáfora de um cérebro, foi vista desempenhando apenas um papel passivo, como 

repositório de conhecimento, enquanto que a pesquisa ativa, o pensamento e solução de problemas foram 

atividades executadas exclusivamente por seus usuários, ao seguirem diferentes caminhos na extensa rede de 

associações. Uma Web mais ativa deve empregar diferentes mecanismos de recuperação de informações para 

explorar documentos relacionados e devolver resultados combinados ao usuário.  

 

     O que ainda falta no modelo, para que possa ser descrito como um cérebro, é a integração dos indivíduos 

em um super-organismo coletivo, com a Web "pensante" como sistema nervoso. Esta é a questão que mais 

controvérsias desperta, apesar de que também aqui há sinais de que a integração, se não promovida, seria no 

mínimo facilitada pela rede global. Para que o potencial cognitivo oferecido pela Web possa ser efetivamente 

empregado deve haver uma distância mínima entre os desejos  e  necessidades do usuário e  os resultados 

recebidos dos agentes de informação. No momento ainda se está usando computadores conectados à rede via 

linha telefônica e formulando consultas através de palavras-chaves digitadas em teclados para mecanismos de 

pesquisa convencionais. Isto é demasiadamente lento e complicado quando comparado com a velocidade e 

flexibilidade com que o cérebro humano processa seus pensamentos. Diversos mecanismos, entretanto, podem 

ser concebidos para melhorar esses processos,  basta somente que a rede consiga otimizar seus tempos de 

requisição e resposta.

 

     Talvez a saída esteja na estrutura, ou seja, substituir linhas telefônicas por ondas de rádio, cabos de rede ou 

qualquer outra tecnologia com maior capacidade de transmissão. Pode ser também que haja uma ampliação no 

vocabulário das linguagens para internet,  e o tão usado HTML dê lugar a uma ferramenta extremamente 

menor e com maior capacidade de significados em menos espaço de representação, ou até mesmo a criação de 

um protocolo inovador. A única coisa que se sabe é que a necessidade da robótica é de tecnologias com 

resposta em tempo real, e a internet deve melhorar bastante sua implementação para que se possam surgir 

trabalhos mais robustos, com aplicações até quem sabe, por transmissão de satélites, ao nosso espaço onde os 

astronautas possam trabalhar em estações espaciais de suas próprias casas.



 

 

 

 

6. Um estudo de Caso

 

6.1 O Projeto

 

     Para exemplificação da utilização de automação industrial, este capítulo abordará um projeto utilizado pela 

empresa  Rezende  Alimentos  Ltda..  Este  projeto  é  denominado  FIRE  e  sua  utilização  é  o  controle  de 

alimentação e ganho de peso de suínos, nas granjas de animais. Este é um software desenvolvido pela empresa 

inglesa  Osborn  Europe  Ltd. Sua  finalidade  é  controlar  a  variação  de  peso  de  animais  através  do 

monitoramento da alimentação dos mesmos, ou seja, o animal é monitorado a todo instante pelo software e 

suas informações são armazenadas e processadas, ajudando assim na avaliação para melhoramento genético 

de animais. Normalmente utilizado em granja de suínos o projeto FIRE se apresenta como uma solução para 

as empresas que trabalham com avaliação genética de animais, isto é necessário para que a empresa possa 

produzir animais com maior qualidade genética e soluções mais baratas na produção de alimentos para estes 

animais.

 

6.1.1 A Estrutura do Hardware do FIRE

 

     O projeto FIRE corresponde a uma seqüência de hardware e software que juntos compreendem a uma 

estrutura de rede por onde cada equipamento desenvolve sua atividade e juntos monitoram os dados dos 

animais. Esta estrutura compreende segundo BULA 94:

 

Brinco Eletrônico: É um dispositivo anexado à orelha do animal, que possui uma chave eletrônica gravada 

em um minúsculo hardware que é única, o que possibilita a detecção do animal. Esta chave é denominada Tag 

do animal, e a mesma possibilita ao sistema diferenciar o animal de todos os outros que estão na mesma seção. 

Isto garante a unicidade de dados a cada um. O Brinco Eletrônico é um dispositivo desenvolvido pela 



OSBORN como um hardware fechado, isto impossibilita o estudo de seu hardware ou software por este 

trabalho, contudo, as informações necessárias a este estudo são as descritas a seguir.

 

Seção ou Baia: Corresponde a um setor de alojamento de animais. Normalmente fechado, onde são 

depositados uma quantidade de animais normalmente de mesma altura, idade e peso para que se possa avaliar 

o ganho de cada um no decorrer do processo. As baias controladas pelo sistema normalmente estão todas em 

um grande galpão aclimatado para que os animais não adoeçam.

 

Comedouro: Também chamado de cocho, tem a finalidade de alimentar os animais, o comedouro aloja a 

ração depositada pelo despensador a uma altura onde o animal possa alcançar para comer. As informações de 

refeição de animais devem ser individuais, por isto somente um animal deve comer no cocho de cada vez. Por 

isto, o comedouro é cercado lateralmente por duas paredes, limitando o espaço disponível para acesso ao 

cocho a somente um animal. Ele está localizado dentro da baia na quantidade de um por baia, necessitando 

assim de se limitar a quantidade de animais por baia, para que os mesmos não superpopulem e congestionem o 

acesso ao comedouro, deixando assim outros animais com fome.

 

Balança Eletrônica: Dispositivo situado dentro do comedouro que tem a finalidade de pesar a quantidade de 

alimento depositado no cocho e quanto de alimento foi comido pelo animal. Funciona como uma balança 

normal, porém está associada ao circuito eletrônico, retornando o resultado de sua pesagem ao circuito para 

que este possa registrar as informações.

 

Despensador de Alimentos: É um circuito acoplado a um motor elétrico situado acima do cocho, com a 

função de receber a informação da balança eletrônica da necessidade de reposição de alimento no cocho. Ou 

seja, a balança detecta a quantidade insuficiente de ração, à medida que os animais vão comendo e repassa 

esta informação ao despensador que por sua vez, aciona o motor elétrico que abre uma porta e deixa cair uma 

certa quantidade de ração do silo central no comedouro, até que a balança registre o peso suficiente e informe 

ao despensador para fechar novamente a porta de descarga de ração.

 

Silo Central: Depósito central de ração, normalmente situado acima do despensador, suspenso por todo o 

galpão de animais. É nele que se concentra todo o estoque de ração do complexo, como o próprio nome 

indica.



 

CLP: Complexo eletrônico situado internamente ao cocho e protegido contra o contato dos animais, com a 

finalidade de coletar as informações advindas da balança eletrônica (quantidade de ração absorvida pelo 

animal) e emitir um sinal eletrônico ao brinco, para que o mesmo se identifique e assim a informação de ração 

adquirida possa ser cadastrada na memória da CLP. Controladores como CLP’s (Controlador Lógico 

Programável), são componentes importantes em processos de automação industrial. Normalmente possui um 

circuito eletrônico associado a ela capaz de absorver informações e armazená-las, para que as mesmas 

futuramente sejam transmitidas. O processo de funcionamento da CLP  do sistema FIRE é um pouco mais 

elaborado que a maioria das CLP’s. Esta é dotada de um sistema de coleta de informações via ondas 

magnéticas, emitidas pelo brinco eletrônico, para que o animal que está comendo possa ser identificado.

 

CI: CI’s (Circuitos Internos) são placas eletrônicas associadas a componentes como memória, capacitores, 

bobinas que ficam situadas próximas ao despensador, suspensas no galpão. Nas CI’s se cadastra um pequeno 

software desenvolvido com uma função específica, neste caso determinar as regras para coleta de informação 

de dados e decisões como reabastecimento de produtos na balança, envio de dados via rede, etc. Normalmente 

nestes hardwares são gravados softwares desenvolvidos em linguagens de baixo nível ou até mesmo 

linguagens de montagem, por sua maior facilidade de implementação e a quantidade  pequena de rotinas. Nas 

CI’s do FIRE, além das funções descritas acima ainda existem funções implementadas como transformar o 

sinal recebido pela CLP em uma mensagem de protocolo da rede, monitorar as atividades desenvolvidas nas 

CLP’s, etc. Normalmente uma CI controla até 6 CLP’s  dentro de um mesmo circuito, e a mesma pode até 

estar desligada da rede, ela somente não transmitirá as informações, porém o funcionamento do circuito local, 

descrito até aqui, continuará normalmente, e quando a rede for novamente acoplada os dados serão 

transmitidos normalmente sem perda alguma. Mas esta memória é limitada, se a transferência não for feita em 

um período de no máximo 6 dias o fabricante não garante a capacidade de armazenamento da memória da CI. 

Como todo equipamento eletrônico CI’s e CLP’s são equipamentos movidos a energia elétrica, exigindo por 

isso uma fonte de alimentação de, neste caso 5 volts.

 

Estrutura de Rede: A estrutura de rede do projeto FIRE é uma estrutura simples, de equipamentos ligados 

ponto a ponto (CI’s e computador) e com um terminador na extremidade da rede. Para um maior entendimento 

da estrutura  de redes ponto a ponto, será necessário consultar documentação específica sobre o assunto, uma 

vez que esta estrutura de nada acrescenta ou modifica o objetivo deste estudo, por isto não será abordada no 

mesmo. O cabo de transmissão de dados é um cabo coaxial, para garantir uma qualidade de transferência, já 

que a distância entre os comedouros e computador chega até a 250 metros aproximadamente.

 



Repetidoras ou Purificadores de Sinais: São equipamentos responsáveis como o próprio nome indica, pela 

purificação dos sinais emitidos na rede. A distância das estruturas neste projeto é significativa, e com isto a 

qualidade do sinal enviado pela CI até o receptor de mensagens pode ficar um pouco ruidosa, para isto foram 

instaladas ao longo da estrutura de rede placas repetidoras de sinal para que o sinal seja amplificado nesta 

etapa e possa chegar ao receptor com uma qualidade no mínimo capaz de ser captada e avaliada.

 

Placa Receptora ou Interface: É um equipamento eletrônico instalado no ponto final da rede, anterior ao 

computador, cuja finalidade é transformar o sinal trafegado pela rede a um tipo de dado entendido pelo 

computador. A interface provê a tradução do sinal eletrônico em mensagem do protocolo instalado. Esta 

possui um software gravado, também desenvolvido em linguagem de montagem, responsável pelo 

gerenciamento das tarefas executadas na mesma. É na interface que os dados são requisitados. Se esta não 

entender o dado recebido, ela sugere à CI que o envie novamente, até que este seja entendido. As falhas de 

comunicação e de mensagem são todas mapeadas neste hardware, que por sua vez, emite um sinal ao 

computador já conhecido pelo software, que o trata de acordo com a regra implementada para resolver ou 

abandonar tal erro.

 

Computador: A finalidade do computador no projeto é armazenar e processar as informações criadas no 

circuito, o computador recebe as informações transformadas na interface via porta serial e trata as mesmas de 

acordo com a regra do sistema e grava estas em uma base local, instalada no próprio HD da máquina. Não é 

necessário um computador de grande potencialidade para este trabalho. O fabricante sugere um computador 

80486 ou superior com 8 MB de memória e um HD de aproximadamente 450 MB.

 

6.1.2 O Software do FIRE

 

Como todo software de automação industrial este não é simplesmente um software, mas um conjunto de 

softwares que se comunicam para que o projeto funcione como um único robô e todos os nódulos do mesmo 

conheçam suas atribuições e dados recebidos. Serão citadas as funções básicas de cada um apenas 

identificando sua localização e sua necessidade no projeto, sem maiores detalhes de implementação.

 

Software de CLP: Tem a finalidade de receber a regra do software da CI e implementá-la, como, acionar o 

despensador de ração quando a balança estiver vazia, enviar o dado coletado de consumo de ração de animais 

para a CI. Além da execução das tarefas propostas pela CI, o software da CLP tem a função de escutar 



ininterruptamente o ambiente para saber se existe algum animal comendo no cocho, para que as informações 

de variação de peso da balança sejam atribuídos ao consumo de ração para este animal. Este software é 

gravado na CLP e sua linguagem de desenvolvimento é a linguagem de montagem.

 

Software de CI: Tem a finalidade de determinar a tomada de decisão em todo o complexo correspondente à 

alimentação do animal (comedouros, despensador, CLP e a própria CI). Este é um software com um pouco 

mais de informações que o software da CLP, e é ele quem determina o que o software da CLP executa. Este 

software é independente, ou seja, ele age coordenando todo o processo mesmo que haja uma falha de 

comunicação com o computador. As informações coletadas e armazenadas nele, são enviadas quando 

requisitadas e apagadas da memória quando a confirmação de recebimento da mesma pelo computador 

chegue. Este software é gravado na CI e sua linguagem de desenvolvimento é a linguagem de montagem.

 

Protocolo de Rede:  O protocolo deste projeto é desenvolvido pelo próprio fabricante. Não foram 

disponibilizadas informações como estrutura do mesmo ou mensagens trafegadas por ele, por isto, neste 

documento será apresentada a função básica do protocolo e qual a necessidade do mesmo no projeto, sem 

detalhar tecnicamente a implementação do mesmo. O protocolo de mensagens do FIRE  tem a finalidade de 

transmitir as requisições de informação do software do computador até as CI’s e retornar as mensagens 

geradas pelas requisições ao computador. É ele também o responsável pelo envio das mensagens de 

configuração implementadas no software do computador pelo usuário até a CI, onde esta configuração 

determinará as regras que o sistema deverá utilizar. Como exemplos destas regras, temos o nível de peso 

máximo e mínimo admitido pela balança como um dado real, o número de vezes que o despensador deve 

trabalhar por minuto para que a quantidade de ração seja despensada em quantidade correta, etc. No protocolo 

não existem tratamentos de erros, como de costume, o software gerenciador da rede, (software do 

computador) é quem monitora a maioria destes e define a regra a seguir a partir do acontecimento dos 

mesmos.

 

Software da Interface: É o software que tem a função única de traduzir os dados enviados pela rede em 

mensagens conhecidas pelo software do computador e vice–versa.

 

Software do Computador: Este é o software que coordena todo projeto. Por possuir a interface com o 

usuário, algumas configurações podem ser feitas nele e distribuídas a outros softwares. Como por exemplo, a 

configuração da hora e data atual, ao iniciar o software o usuário poderá reconfigurar a data do software até 

mesmo diferente da data do computador, e esta informação será distribuída a todos os softwares que utilizam 



desta informação. Como outros exemplos de configuração implementadas aqui e distribuídas para os outros 

softwares tem-se a calibragem de peso da balança, a capacidade máxima de alimentação de animal por 

visitação ao cocho, o número de comedouros ativos, etc. Outra função importante do software é monitorar os 

dados produzidos em todo o projeto. Quando o usuário seleciona a opção transferir dados, o sistema emite 

através do protocolo uma mensagem ao software da CI que por sua vez coleta as informações do software da 

CLP e busca também as informações que estão em sua memória e as envia ao software do computador. Estas 

informações são então trafegadas pelo protocolo e recebidas pela interface que faz a conversão para o tipo de 

dados que o software entenda. Então este checa a mensagem e verifica se a mesma está correta, caso não 

esteja, o software reenvia o pedido de transmissão de dados para a CI. Caso a mensagem esteja correta o 

software descarrega estes dados em uma tabela temporária e depois aplica as regras do sistema sobre estes 

dados e distribui as mesmas nas tabelas corretas. Todo este processo é executado de forma transparente ao 

usuário. Após importados estes dados o usuário poderá então emitir relatórios sobre ganhos de peso e 

desempenho de animais de forma individual ou até mesmo avaliar todo o grupo. O software possibilita até 

mesmo fazer comparativos entre lotes ou animais. A linguagem de desenvolvimento deste software é a 

linguagem C e o banco de dados onde o mesmo armazena as informações é o banco de dados Paradox. 

 

     Por se tratar do centro de informações do projeto, este software concentra todos os problemas ocorridos no 

complexo. As informações contidas em suas tabelas, às vezes precisam ser trabalhadas pelo usuário. Uma vez 

que os dados não são completamente confiáveis, o usuário deve estar atento a manipular tais informações, 

alterando e até mesmo excluindo quando necessário. Um dos exemplos destes erros é a alocação de 

alimentação a um animal que não existe no grupo em avaliação. Por problemas na placa da CLP ou no brinco 

eletrônico do animal a leitura da Tag do animal é feita de forma incorreta, e isto acarreta ao sistema uma 

informação errada, gerando dados a um animal que não existe. Por outro lado, se o animal perde este brinco e 

o mesmo faz uma visitação ao cocho para comer ração, o sistema aloca esta alimentação a um outro registro 

também considerado como erro de sistema, mas já mapeado. O registro é alocado a uma Tag  de número 0, e 

quando o usuário do sistema detecta a presença de Tag 0 ele deve se locomover à baia de animais identificar o 

animal que perdeu o brinco, se possível recolocá-lo e alterar as informações no software avisando ao sistema 

que a alocação daquela alimentação deve ser cadastrada àquele animal. Contudo, erros deste nível são 

tolerados, e isto pode ser corrigido pelo usuário, se o mesmo acompanhar diariamente os resultados a tempo 

antes que os dados da base se tornem muito inconsistentes. Na realidade este é um projeto estável, e atende à 

necessidade de controle de até 500 animais de uma só vez.



6.2 O Problema

 

     Como mencionado anteriormente o projeto FIRE compreende uma estrutura de automação industrial 

voltada ao controle de informações genéticas de ganho de peso de animais. Na maioria das empresas, e 

também é o caso da Rezende Alimentos onde o software foi avaliado, o Departamento de Controle de 

Processos e Pesquisa Genética não se encontra no mesmo ambiente que a granja de animais, visto que não é 

permitido o contato humano com os animais. No caso destas pessoas visitarem ambientes em que haja outros 

animais desta espécie, como é o caso da granja de suínos e aves. Isto se faz necessário para que estas pessoas 

não transmitam doenças contagiosas a estes animais, pois sua sensibilidade é muito grande e dependendo da 

doença e seu nível de contágio, o agente pode ser transmitido pelo ar e este pode se espalhar por todo o plantel 

impossibilitando a criação de animais por até 5 anos naquele ambiente e obrigando o sacrifício e descarte de 

toda a manada.

 

     Para que qualquer pessoa tenha acesso à área destes animais é necessário que esta esteja em quarentena de 

no mínimo 3 dias em contato com outros animais e até mesmo outras granjas. Por isto a necessidade de que 

trabalhadores nestas granjas não tenham animais domésticos e não tenham acesso a qualquer tipo de animais 

criados em cativeiro. Para controle dos animais e da possíveis doenças que eles possam apresentar, a empresa 

possui veterinários que visitam estas granjas constantemente e ainda possui um moderno esquema de 

esterilização de veículos e equipamentos que entrarão no ambiente da granja de animais, isto garante uma 

prevenção contra estas possíveis doenças altamente transmissíveis. Por outro lado, este controle impossibilita 

que uma mesma pessoa que tenha acesso a uma das granjas de animais possa entrar em outra, aumentando 

assim o número de funcionários necessários para a movimentação nas granjas. Para que o departamento de 

controle manipule estes dados existe um esquema de correspondência interna que circula no máximo até a 

portaria das granjas de animais e recolhe todas as informações e leva-as até o departamento. Como são muitas 

granjas, estas informações às vezes demoram até três dias para chegarem ao controle, o que torna os dados um 

pouco desatualizados para algumas tomadas de decisão. 

 

     Existem alguns outros problemas, como aumento de custo com funcionários para atender a todas as 

exigências destas granjas, sendo que a empresa procura solucionar este problema com a rotatividade de turno 

de pessoal.

 

     A solução para a maioria destes problemas seria a melhoria na velocidade de informações, uma vez que o 

departamento de controle teria maior facilidade de identificar as falhas no controle de animais, se estas fossem 



repassadas online, a partir das informações adquiridas o mesmo tivesse acesso aos equipamentos e 

funcionários que trabalham localmente poderiam propor soluções imediatas e em alguns casos até 

implementá-las.

 

 

6.3 A Solução On Line

 

6.3.1 Estrutura Física da Granja de Animais

 

     A fazenda é distribuída em um certo número de sítios, onde estão situadas as granjas de animais, todos 

fechados individualmente, para evitar a entrada de pessoas, conforme comentado anteriormente. Para acesso à 

fazenda, existe uma portaria na entrada, e por ela só passam os funcionários na entrada e saída de seu turno de 

trabalho e pessoas autorizadas pelo departamento de controle. Nesta portaria todas as pessoas e equipamentos 

que por ali entrarem devem ser esterilizados. Nesta portaria existe um computador para uso do porteiro e uma 

linha telefônica, que está ligada ao entroncamento de ramais da empresa.



     Para acesso ao sítio ou granja de animais onde está o projeto FIRE, é necessário nova esterilização, pois 

existem vários sítios dentro de uma mesma fazenda e para evitar que alguma doença que ocorra em um sítio se 

propague é feita novamente a esterilização. Na portaria do sítio, existe outro computador, onde o porteiro 

deste faz o cadastro de informações de controle de animais e controla o projeto FIRE. Dentro deste sítio estão 

os galpões onde se localizam as baias de animais e onde se localiza também toda a estrutura do projeto FIRE.

    

6.3.2 Proposta de Implementação

 

     Como a distância entre a portaria da fazenda e a portaria do sítio não é muito grande, no máximo 1 km, 

poderia ser instalado uma extensão de ramal telefônico naquele sítio, por onde se faria uma conexão com a 

rede corporativa da empresa e por ela os dados seriam obtidos pelo próprio controle da empresa.

     A evolução proposta compreende à criação de um aplicativo capaz de ler os dados na base do sistema 

FIRE, criar uma conexão à rede via acesso discado e fazer a transferência dos mesmos para o departamento de 

controle. Como os dados são armazenados em tabelas do padrão do banco de dados Paradox, não é necessário 

usar um esquema de conexão via ODBC (meio de acesso a dados mais comum no ambiente Windows). O 

aplicativo seria desenvolvido na linguagem DELPHI, que possui conexão nativa, ou seja, sem necessidade de 

instalação de softwares de acesso com o banco de dados e coletaria todas as informações na própria estação. 

 

     Para a transferência dos dados, criar-se-ia um protocolo de comunicação entre a máquina origem e a 

máquina destino, onde estas se conectariam usando a estrutura da Internet ou intranet da empresa. O processo 

mais simples seria deixar uma máquina como servidor em um endereço qualquer para que a máquina 

responsável pelo envio de dados consiga estabelecer a conexão. Após estabelecida a conexão os dados seriam 

transferidos e o software da máquina servidora trataria a mensagem recebida e automaticamente cadastraria 

todas as informações recebidas no banco de dados corporativo da empresa.  Ao ler estas informações 

cadastradas o departamento de controle faria suas avaliações dos dados coletados e através do próprio servidor 

enviaria ao software cliente todas as medidas necessárias a serem tomadas de acordo com as informações 

processadas. O software cliente que se encontra na granja de suínos, faria então o papel de receptor da 

mensagem e a transformaria em uma mensagem válida ao usuário ou até mesmo ao software FIRE, alterando 

algum dado em sua tabela, por exemplo, acionando mais ou menos alimento a um determinado coxo.

 

     Esta implementação tem por finalidade ganhar agilidade no processo de avaliação genética de animais. 

Contudo devem ser estudados também os investimentos em hardware para se avaliar a viabilidade da mesma. 

Vale salientar que toda a estrutura necessária à transmissão destes dados, que é o gargalo deste projeto, já 



existem instalados na dependência da empresa, o que torna viável, pelo menos neste caso esta implementação.

 

 

 



 

 

 

 

 

7. As Aplicações da Automação Nos Meios Sociais

 

     A automação está presente em nosso meio, e podemos afirmar que em nosso dia a dia utilizamos uma 

grande  potencialidade  desta  e  não  sabemos  disto.  Abordaremos  neste  capítulo  alguns  estudos  desta 

aplicabilidade O leitor conhecerá os atuais estudos da automação via internet e as metas traçadas por seus 

idealizadores, estes talvez, um pouco à frente até mesmo de nossas expectativas.

 

7.1 A Feira do Futuro

 

     Está sendo criada uma nova visão da automação, ela compreende uma estrutura nova, com tecnologias 

atuais auxiliada pela Internet. A tecnologia pode ser oferecida para tornar sua vida mais tranqüila, mais segura, 

alegre e saudável. Como protótipo, foi desenvolvida uma casa, acessível a milhões de pessoas desde 1995. A 

partir de então, a moradia terá deixado de ser cubículo opressivo e inseguro das grandes metrópoles que 

conhecemos. As cidades por sua vez, renascem e humanizam-se. Mas antes de discutir estas casas e cidades, 

façamos um pequeno passeio ao futuro.

 

     Tudo que a  imaginação  humana puder  sugerir,  a  tecnologia  poderá  realizar.  Essa  era  uma promessa 

divulgada em Tsukuba, durante a Expo 85, a exposição mais ambiciosa que o mundo já viu.Vale a pena vê-la 

de novo com os olhos da imaginação. Montada com o objetivo expresso de levar cerca de 20 milhões de 

pessoas a uma viagem simulada ao século 21. Transformando-se em demonstração viva de um novo modelo 

de cidade, de uma nova universidade, de um projeto nacional de pesquisa e desenvolvimento e uma nova 

sociedade. O tema central da exposição estava sintetizado numa frase. A moradia e seus arredores: Ciência e 

Tecnologia para o Homem no Lar.



     Inaugurada  a  17 de março  de 1985,  a  exposição de Tsukuba permaneceu aberta  durante  seis  meses. 

Quando fechou suas portas em  16 de setembro de 1985,  por ela haviam passado mais de 18 milhões de 

visitantes, dos quais 3,7 milhões estrangeiros. Essa gente teve a oportunidade de avaliar o potencial da ciência 

e  da tecnologia  a  serviço do homem e  a  refletir  sobre  os  desafios  da moradia,  do ambiente  urbano,  do 

ambiente natural, das comunicações e das novas perspectivas de elevação da qualidade de vida.

 

     Tsukuba vale  agora  como tema de  reflexão.  Para  milhões  de visitantes,  foi  uma experiência  única  e 

inesquecível.  Durante  quase duas semanas,  percorreram dezenas  de pavilhões,  ouviram os homens que a 

planejaram e puderam sentir os elementos dominantes do que os japoneses esperam do cotidiano por volta do 

ano  2010  ou  2020.  Trens que flutuam sobre colchão magnético, proteção ambiental sempre presente, uso 

racional  dos  recursos  naturais,  exploração  do  potencial  da  energia  solar,  desenvolvimento  prioritário  da 

biotecnologia, conhecimento cada vez mais profundo do cérebro humano, reavaliação permanente do processo 

científico, discussão democrática sobre os caminhos da automação e da robótica, do lazer e até da importância 

da poesia da vida humana.

 

     Mesmo se deixamos de lado o show promocional e o marketing, Tsukuba nos terá legado um material 

extremamente  rico  para  pensarmos  no  futuro  próximo  da  humildade.  Seu  ponto  forte,  contudo,  foi  a 

demonstração concreta do papel que as novas tecnologias da informação poderão viver cercado de terminais 

de vídeo ultra-sofisticados capazes de associar múltiplas funções, tais como as de processadores de texto, de 

portas  de  acesso  a  bancos  de  dados,  de  sistemas  de  videotexto,  tele-telex,  TV de  alta  definição,  vídeo-

telefones, e aparelhos eletrodomésticos que trabalham na internet. Tudo isso foi mostrado em operação, na 

moradia  e  nas  vizinhanças  do  que poderá  ser  a  casa  do  ano 2000,  buscando integrar  e  harmonizar  três 

elementos hoje divorciados e quase sempre em conflito: o homem, a tecnologia e a natureza.

     Como é essa casa repensada? Na versão de Tsukuba, ela utilizará muita energia solar, terá espaços e novas 

funções.  Dentro dela haverá ainda muitas plantas,  não apenas para dar flores, mas para produzir  frutas e 

verduras.  Exemplo dessa linha foi o tomateiro gigante que circundava uma grande sala de estar  da casa-

protótipo. Iluminado 24 horas por dia com lâmpadas alimentadas pela energia solar,  esse tomateiro pode 

crescer muito mais rapidamente, até porque nunca para de fazer fotossíntese. Algumas de suas características 

genéticas foram modificadas graças aos poderosos recursos da biotecnologia. Suas raízes estão mergulhadas 

num caldo nutritivo preparado com resíduos domésticos.  Sua produtividade é quase inacreditável:  12 mil 

tomates por ano.

 

     Sob muitos aspectos, a exposição de Tsukuba foi um vasto laboratório. Seu custo para o governo japonês 

foi de aproximadamente US$ 400 milhões. Mas, como a participação de uma centena de empresas, a maioria 



japonesas, o investimento total representado pela Expo 85 superou a casa dos US$ 2 bilhões. Montada numa 

área de mais de 100 hectares, sua arquitetura impressionou pela ousadia das formas geométricas, a semelhança 

de  cones,  esferas  e  cubos.  Em tudo  a  demonstração  patente  do  poder  de  transformação do  mundo pela 

eletrônica,  pelas  telecomunicações,  pelos  computadores,  pela  biotecnologia,  como preocupação  central,  a 

emergência da informação e do conhecimento como bens fundamentais e decisivos do desenvolvimento da 

nova sociedade.

 

7.2 A Cidade da Ciência

 

     Durante  os  seis  meses  em  que  funcionou  a  Expo  85,  existiram,  portanto,  duas  Tsukubas.  Além  da 

exposição, que acabou e ficou para a história, sobrevive a cidade de Tsukuba, a 60 km ao norte de Tóquio, e 

que merece ser conhecida, pois ela foi a primeira de uma série de cidades planejadas que o Japão pretende 

implantar até o ano 2010. Antes de sua construção ser iniciada em 1963. Tsukuba era apenas o nome de um 

monte que existe nas imediações. O nome completo da cidade é, aliás,  Tsukuba Science City. Nela, vivem 

mais de 10 mil cientistas, numa população total de 40 mil habitantes. Integrante da prefeitura de Ibaraki, a 

região de Tsukuba é bela e privilegiada. Não há ali industrias poluentes ou “sujas” porque seus habitantes não 

permitem que elas se instalem.

 

     Os carros principalmente não buzinam, porque Tsukuba faz o trabalho de educação permanente de seus 

motoristas,  ensinando-os  a  “não  fazerem  ruídos  inúteis”.  Nas  ruas,  há  milhares  de  bicicletas,  sempre 

respeitadas pelos demais veículos.

 

     Até 1995, Tsukuba foi estimada em 50 mil cientistas. A cidade acabará se transformando, assim, numa 

imensa universidade e num grande conjunto de laboratórios. A indústria do software para computadores talvez 

venha a ser a atividade principal ali. Durante um bom tempo, os Jornais de Tóquio discutiram as experiências 

originais que são conduzidas em Tsukuba Science City e, principalmente, o comportamento de seus habitantes. 

As opiniões, em geral, se dividem em dois grandes grupos: um que exalta a maravilha da vida numa cidade 

planejada, sem poluição, sem crimes, sem ruídos e outro que considera a vida lá uma chatice, pois Tsukuba 

quase não tem bares, boates ou convenções.

 

     Para quem gosta de comparações, Tsukuba custou mais do que Brasília. Segundo o Ministério da Industria 

e  do  Comércio  Exterior  do  Japão  (MITI),  Tsukuba  custou  US$5,3  bilhões,  aí  incluídas  as  despesas  de 



construção e instalação de laboratórios, prédios públicos, urbanização sistema de transporte e residências.

 

     O que pesquisam esses 10 mil cientistas que aí trabalham? Tudo é discutido sob os ângulos nacionais e 

universais, mas a perspectiva japonesa é sempre considerada mais importante: “Que caminhos científicos são 

prioritários para o país?” Mas as decisões quanto ao tipo de indústria mais conveniente para o Japão já foram 

tomadas, optando-se por eletrônica de consumo, biotecnologia e atividades relacionadas com a difusão da 

informação e do conhecimento.

 

 

7.3 As Novas Diretivas

 

     Com todos os recursos das novas tecnologias, os japoneses não resistem à tentação de criar as cidades do 

futuro. No começo, a idéia se limitava em dotar as cidades de sistemas de comunicação bidirecional e serviços 

de transporte coletivo computadorizados avançados. Segundo [ALVES98], o primeiro bom exemplo japonês 

foi  o  da  nova  Cidade  de  Tama (Tama New Town),  a  30  quilômetros  de  Tóquio,  planejada  para  10  mil 

residências e uma população total de 230 mil habitantes. O sistema mais ambicioso dessa cidade é  Toma-

CCIS, sigla de Coaxial Cable Information System, ou seja o Sistema de Informação por Cabos Coaxiais de 

Tama, implantado no início dos anos 70. Além de retransmitir dezenas de canais e programas de TV, o Tama-

CCIS oferece  programas  originais.  TV por  assinatura,  telejornalismo,  telecópia,  serviços  de supervisão e 

segurança eletrônica das residências e TV educativa.

 

     A segunda experiência japonesa de impacto nessa linha foi  Hi-Ovis, em  Higashi Ikoma, cidade-satélite 

Quioto e Nara. Na mesma linha, os franceses levam avante a experiência de Biarritz, cidade balneária e de 

veraneio, no sul da França, junto aos Pirineus. Ali, é testado o sistema de informação bidirecional de fibras 

ópticas e de comunicação via satélite, com mais de duas mil residências que já falam entre si pelo videofone, 

consultam bancos de dados, dispõem de até 14 canais de televisão por assinatura e de serviços de tele-compra, 

tele-banco e tele-trabalho.

 

     Até o final da década de 80 mais de 20 cidades foram escolhidas para se transformarem em Tecnópolis. 

Nos  próximo  século  as  novas  cidades  deverão  adequar-se  permanentemente  aos  grandes  objetivos  do 

desenvolvimento, particularmente na área econômica e tecnológica. Muitas delas, no entanto, foram lançadas 



no  campo  da  pesquisa  de  software  de  telemática  e  mecatrônica  que  é  uma  associação  entre  robótica  e 

eletrônica.

 

 

7.4 O Supertrem

 

     Antigamente, o que se viam eram os velhos trens, das Marias Fumaças sacolejantes do interior brasileiro, 

hoje em extinção, ou os tristes trens suburbanos de São Paulo e Rio, sujos, velhos, quebrados e apinhados de 

pessoas sofrida amontoadas umas sobre as outras. Agora numa visão futurista imagine um trem sem rodas, 

sem maquinista totalmente computadorizado, flutuando a 300 km/h a um centímetro de altura dos trilhos. Não 

é ficção, este trem já existe!! É o HSST (Higth Speed Surface Transportation).  Sua primeira linha comercial 

começou a funcionar antes de 1989 na cidade de Asahikawa no centro de Hokkaido, no norte do Japão. Depois 

de 12 anos de desenvolvimento do novo veículo, o HSST tornou-se o mais sofisticado e avançado dos sistemas 

de transporte de passageiros do mundo.

 

     Silencioso, não poluidor, econômico e seguro, esse primeiro trem de levitação magnética do mundo (mag-

lev), pode ser considerado uma das grandes esperanças do transporte urbano.

 

     Até há pouco, o Japão tinha os trens mais velozes do mundo,os  shinkansen ou trem-bala,  capazes de 

alcançam o máximo de 250 km/h e a velocidade média de 210 km/h. A França disputa essa liderança com o 

seu TGV (trem de grande velocidade), mas, o HSST deixa tudo para trás.



     O projeto  HSST foi iniciado em 1976 pela  Japan Air Lines,  com o objetivo principal de usá-lo como 

sistema de transporte de passageiros do futuro nas ligações entre aeroportos e centros metropolitanos. Em 

outubro 1986, o governo japonês criou a nova empresa,  a  HSST Corporetion, incumbida de industrializar, 

implantar e promover o novo trem no mundo.

 

     Como funciona esse Trem? Em primeiro lugar, ele tem que flutuar sobre um colchão magnético, levitando 

sobre os trilhos. Para elevar-se ou levitar, ele utiliza eletroímãs em forma de U, com núcleos de ferro em 

oposição ao trilho, que também tem forma de U invertido. Quando a corrente elétrica passa através do ímã na 

direção do trilho, provocando a levitação do trem. O  gap (distância de flutuação entre o trilho e o trem) é 

mantido constante, graças á ação de um sistema de sensores que controla o fluxo da corrente elétrica no ímã. 

Com o uso dos trilhos em forma de “U”, controlam-se também os desvios e oscilações laterais do trem.

 

     Depois de flutuar,  o trem precisa mover-se para frente.  Aí funcionam os motores lineares de indução 

elétrica. Os motores lineares funcionam com base no mesmo princípio dos motores elétricos rotativos apesar 

de terem forma totalmente diferente. Para simples comparação, lembremos que no motor rotativo existe um 

bobina rotativa movendo-se em relação ao stator ou bobina primária. Já o motor linear é construído de modo a 

separar esses dois elementos. Assim, sua bobina primária é fixada no veículo HSST e no trilho está a placa de 

reação secundária, que embora seja fixa faz o mesmo papel do rotor. A energia propulsora é produzida quando 

a corrente atravessa a bobina primária e esta reage com o trilho por indução e impele o veículos para frente.

 

     Viajar nesse trem é como voar num tapete mágico, tão suave seu movimento nos parece. Ele não provoca 

nenhuma poluição, pois é totalmente elétrico e não expele nenhum gás ou fumaça. Parece incrível, mas ele 

não  faz  barulho.  Seu  deslocamento  é  confortável,  sem  solavancos  ou  vibrações.  A  viagem  muito  mais 

agradável e silenciosa, além de econômica e segura.

 

     Quando em baixa velocidade, o consumo de energia do HSST é equivalente aos dos trens comuns, mas ao 

superar os 50 km/h, ele anda progressivamente mais econômico do que os trens elétricos convencionais. A 

300 km/h ele passa a consumir menos de um terço da energia elétrica que os trens comuns gastariam nessa 

mesma velocidade.

 

     Que vantagens reais têm o projeto HSST? Em primeiro lugar, ele é a solução mais eficaz e econômica entre 

todas as tentativas de se chegar a um trem mag-lev realmente prático. Aliás, todos os demais projetos estão 



hoje abandonados. Algumas versões utilizam milhares de bobinas de repulsão magnética nos trilhos e assim, 

produzir o colchão de flutuação magnética. Além de tudo, o HSST é muito mais econômico e seguro.

 

     Analisemos essa economia. Já a partir dos investimentos iniciais o HSST se revela muito mais vantajoso, 

pois a implantação custa um décimo do que custam os metrôs subterrâneos e a metade dos investimento 

iniciais  das ferrovias  suburbanas.  O fato de ser  puxado para  cima por  força  magnética  faz com que ele 

consuma muito menos energia para ser movido, pois ele não tem atrito nem de longe parecido com o dos trens 

de  rodas  sobre  trilhos.  Quando  o  HSST está  suspenso  magneticamente,  uma  pessoa  empurra  até  uma 

composição de seis módulos (ou vagões) e 400 pessoas dentro com suas próprias mãos.

 

     A manutenção do HSST custa apenas um quinto do que custa a dos trens tradicionais, pois ele não dispõe 

de partes móveis. A ausência de atrito é grande responsável pela economia de energia motriz. Normalmente, o 

trem  não  precisa  de  condutor  ou  operadores,  podendo  funcionar  de  forma  inteiramente  automática.  Os 

japoneses, no entanto, sugerem que viagem sempre um homem encarregado da supervisão, para orientar os 

passageiros em qualquer situação anormal.

     A segurança dos trens é quase total. Em lugar de operar com ìmãs opostos para gerar a repulsão magnética, 

o HSST utiliza ímãs de tração, que são muito mais eficientes, não emitem radiação calórica ou outra qualquer 

emanação. A estabilidade dos trens sobre os trilhos é extremamente segura, pois o HSST é estruturado para 

manter-se firmemente atrelado em forma de “u”, os quais atravessam longitudinalmente o corpo do comboio. 

Dessa forma, os descarrilamentos se tornam quase impossíveis.

 

     Toda operação do  HSST é computadorizada de modo a evitar  colisão,  pela supervisão permanente da 

posição de cada trem e pelo controle monitorado de todos o seus movimentos. As baterias a bordo dos vagões 

funcionam sempre em caso de emergência quando falta energia na rede exclusiva do  HSST, para manter a 

flutuação iniciando a alimentação antes que o trem desça sobre os trilhos. A altura de flutuação é de apenas 

um centímetro. Mesmo no caso de outras falhas, há sistemas de emergência eficazes. Um deles, por exemplo, 

é o que garante a descida do HSST sobre sapatas ou placas de frenagem de ação suave ou, em caso de perigo 

com a ação de discos de frenagem mais rápidas para deter o movimento avançado do trem.

 

     A primeira vista, a grande velocidade do  HSST é sua vantagem. Mas a segurança e a economia são na 

verdade superiores. O limite de 300 km/h pode ser facilmente ultrapassado sem problemas de potência, mas 

isso só pode ser feito se as condições do percurso e da linha o permitirem. Em testes, o  HSST chegou à 

velocidade de 500 km/h.



 

7.5 Os Eletrodomésticos do Futuro

 

     Esta é  sem dúvida o maior  exemplo da aplicabilidade da automação nos meios sociais.  Imagine uma 

geladeira capaz de aumentar ou diminuir sua própria potência, e esta mesma geladeira é monitorada em todas 

as suas atividades, todas mesmo a uma distância de até mesmo o outro lado do planeta.  Como isto pode 

acontecer? É simples a geladeira responde a comandos via internet. De um computador a qualquer parte do 

mundo o usuário deste equipamento aciona qualquer função da geladeira e esta não só executa a tarefa, mas 

também o informa em um boletim completo de seu status atual.  Há pessoas que consideram todas estas 

funcionalidades  banais,  no  caso  de  uma  geladeira.  Não  entraremos  neste  mérito  neste  estudo,  avaliar  a 

aplicabilidade  das  implementações  é  de  responsabilidade  de  seus  projetistas  e  não  dos  estudos  de  caso 

elaborados  sobre  as  mesmas.  O  fato  é  que  com  esta  geladeira  pode–se  até  comprar  os  produtos  no 

supermercado pelo seu monitor sem sair de casa, ela própria controla seus estoques e avisa ao seu usuário que 

está na hora de comprar este ou aquele produto de acordo com as configurações gravadas, e isto sem dúvida 

pode ser considerado um grande avanço na tecnologia a serviço do homem.

 

     Esta tecnologia está sendo apresentada na maioria dos eletrodomésticos, a proposta é que a internet saia 

dos computadores e em poucos anos esteja em todos os aparelhos eletrônicos. Assim em poucos anos você 

terá possibilidade de programar um cafezinho para que quando chegue em casa ele tenha acabado de ser feito 

sem nenhum toque manual no processo.

 

7.6 A Tele Medicina

 

     Sem dúvida nenhuma este é o maior bem adquirido da associação destas tecnologias.  A utilização da 

automação no desenvolvimento de robôs médicos, capazes de executarem cirurgias complexas em pacientes 

proporcionando ao médico uma visão muito mais detalhada do processo e do próprio paciente proporciona à 

medicina um avanço significativo no tratamento de doenças e malefícios da sociedade em geral.  Estudos 

avançados nesta área têm levado a associação destas duas ciências a um nível tão coeso que podemos criar a 

partir desta associação uma nova ciência, voltada a estudar os processos da robótica a serviço da vida humana.



     Mas estes estudos não param por aí, evoluir estas técnicas melhorar estes robôs e criar novas máquinas não 

é ainda o maior trunfo desta ciência. Hoje o conceito moderno de medicina robótica tem um nome específico a 

“Tele-Medicina”. Que tem por função a diminuição do problema de grandes distâncias entre os pacientes e os 

grandes centros cirúrgicos.  Hoje um paciente pode ser  operado em sua própria cidade de um médico do 

exterior, sem que nenhum dos dois precise se locomover de sua cidade. Basta apenas que os hospitais destes 

médicos e pacientes interconectem seus equipamentos à internet e esta por sua vez provê as informações ao 

robô que executa a cirurgia propostas pelo médico e vice-versa. Através do computador em seu ambulatório o 

médico  gerencia  o  robô cirurgião  minuciosamente,  e  como dito  anteriormente  em alguns casos  até  mais 

eficiente  que se a  cirurgia fosse  executada manualmente,  pois  o  robô mapeia  todas  as  funções vitais  do 

paciente e através de um programa residente em sua memória faz um estudo detalhado da situação e informa 

isto ao médico, ajudando o mesmo em sua tomada de decisão por um ou outro recurso cirúrgico.

 

     Os benefícios da automação são inúmeros, e os estudos de sua implementação também. Bibliografias sobre 

estas  implementações  estão  sendo  disponibilizadas  por  todo  o  mundo,  até  mesmo  na  própria  internet. 

Investimentos neste ramo são prioridade em alguns países, como o Japão e Noruega, onde a  tele-medicina 

nasceu. E estes são justificados a cada novo projeto implementado por uma simples avaliação do benefício 

proposto a toda a sociedade mundial.



 

 

 

 

8. Conclusão

  

     Como pensar no papel decisivo das novas tecnologias da informação sem associá-las ao nosso dia a dia? Se 

pudéssemos  simplesmente  dividir  o  cotidiano  de  nossas  vidas  e  a  necessidade  de  evolução  talvez 

conseguiríamos. Eis aí um dos campos das transformações revolucionárias da vida humana. Com o domínio 

dos processos industrias  e  da internet,  o homem está começando a fertilizar  solos  estéreis,  a  combater e 

eliminar a poluição das águas, a distribuir seus conhecimentos na física, a imunizar os seres com o avanço da 

medicina, a duplicar a produtividade das industrias, a vencer a batalha das grandes distâncias incomunicáveis 

e a abrir novas perspectivas para a vida na terra. Tudo se apóia no conhecimento e na manipulação de duas 

grandes ciências a robótica e a tecnologia da informação.

 

     A evolução da automação,  porém não aconteceu tão rápido quanto a  evolução da internet.  Desde os 

períodos da Revolução Industrial, pode se dizer que as empresas dedicaram seus lucros e apostaram muito na 

evolução desta ciência, para que a mesma conseguisse alcançar seu estágio atual. A evolução da inteligência 

de máquinas e equipamentos direcionada a diminuir o esforço humano e melhorar a qualidade do produto 

acabado superou conflitos, mostrou o seu verdadeiro papel,  opôs-se ao medo do avanço da tecnologia de 

assumir o papel do homem e tudo isso ainda não foi o suficiente, pode se dizer que a automação ainda é uma 

criança no campo das ciências, ela tem muito a crescer e a oferecer seus resultados.

 

     A comunicação entre os diversos pontos no planeta e a evolução dos processos da robótica permitirá em 

pouco tempo tornar a aplicabilidade de robôs extensas em nosso dia a dia, já que cada vez mais sua utilização 

é simples e eficiente. Isto não quer dizer que não existirão robôs complexos, pelo contrário, tanto em sua 

estrutura quanto em sua aplicabilidade os robôs tendem a se tornarem cada dia mais robustos. Robôs 

especialistas serão necessários, e esta demanda já existe, a cada dia nós humanos nos afastamos mais dos 

trabalhos braçais para os trabalhos mentais e esta mão de obra tende toda ela ou em sua maioria a ser 

executada por robôs.  

 



     Mas com esta informatização toda, onde ficam a utilização da mão de obra não especializada e o vínculo 

empregatício, instrumento gerador de riquezas para um país e uniformizador de classes sociais? É este o 

segredo da aplicabilidade da ciência ao bem comum. Cabe aos novos projetistas, cientistas e qualquer outro 

nome que possam ter estes inventores, usar seus conceitos de forma madura, voltada a proporcionar o bem 

comum. Robôs destinados à educação aptos a ensinar e especializar, à saúde e ao lazer deverão ser prioridade 

da ciência. O fato é que todos sabemos que não há resultados sem dedicação. Cabe ao governo e à população 

incentivar  pesquisas,  fomentar  empresas,  gerar  demanda.  Sabe-se  que  os  países  mais  industrializados  e 

informatizados são também os que têm menor nível de desemprego e os melhores níveis de vida da população. 

E isto não é ficção, é a história de um presente e futuro de uma população madura, ciente da necessidade de se 

evoluir, melhorando assim o padrão de toda uma sociedade.

 

     Não é difícil, portanto, identificar as tecnologias que vão puxar o comboio da história nessa nova década: 

Telemática,  microeletrônica,  robótica,  domótica  (ciência  robótica  voltada  à  construção  civil)  e 

telecomunicação. As máquinas a cada dia estarão associadas à informática. Seus circuitos internos conterão 

memórias robustas, em seu próprio hardware existirá a tecnologia capaz de conectar-se na internet e promover 

seus dados a um grupo ou a uma pessoa interessada em obter tais resultados, é o que diz [BRINATI96]. 

     Quanto às  linguagens,  o  que se  sabe  é  que,  a  cada dia  surgirão mais,  e  cada  vez  mais  completas  e 

complexas quanto aos seus resultados e mais fáceis quanto à sua utilização. Linguagens serão o dialeto entre 

pessoas e máquinas, onde estas se entenderão entre si. Os resultados serão aplicativos eficientes desenvolvidos 

em diferentes plataformas e utilizados para os mais diversos fins.

 

     Novas tecnologias, como as cidades do futuro e os robôs médicos, serão rotina, na vida das pessoas nos 

próximos anos. O próximo cenário da população, talvez não seja simplesmente a terra. Quem sabe nossas 

tecnologias  nos  proporcionarão  até  mesmo a  construção  de  um novo  planeta,  livre  de  poluição,  ruídos, 

diferenças sociais e todos os males que a população luta para sua extinção! Sem demagogias, o que se pode 

esperar é um mundo no mínimo, mais humano, onde as tecnologias criadas sejam voltadas ao bem comum. E 

que a intenção de se  desenvolver  tecnologias  de automação seja proporcionar  novos  rumos,  diferentes  e 

melhores que os atuais. 

 

     Quanto à implementação, a robótica ou a automação e todas as derivações destas ciências devem ser 

profundamente estudadas em suas relações custo beneficio. Isto significa que nem sempre o mais moderno dos 

estudos pode proporcionar o melhor resultado. É necessário um estudo como um todo, avaliando os pontos 

positivos da implementação, os problemas que podem surgir a partir da mesma e principalmente, qual é a 

expectativa dos resultados. Se a resposta a todas estas perguntas for favorável à implementação da automação, 



com certeza deve-se investir neste projeto. Por outro lado, se em qualquer uma das perguntas a resposta for 

reestruturar o projeto, não se deve pensar duas vezes, remodelar o sistema é o esperado para um melhor 

resultado, ou então o que se terá é a implementação de um problema robotizado e não a solução do mesmo.

 

9. Sugestões para Pesquisas Futuras

 

Um estudo sobre hardware, anexando a este documento a visão que lhe falta.
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