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RESUMO 

 

Com o desenvolvimento da sociedade o consumidor tornou-se mais exigente, fazendo 

com que as indústrias procurassem melhorar e automatizar seus processos a fim de eco-

nomizar tempo, mão-de-obra e matéria-prima. Para isto foram desenvolvidas tecnologias 

de equipamentos microprocessados que revolucionaram a automação, onde hardware, 

software e o elemento humano; unidos formariam um poderoso sistema capaz de integrar 

e interagir qualquer tipo de dados e informações, de chão-de-fábrica até setores adminis-

trativos. Propõe-se neste trabalho, uma visão geral das diversas tecnologias à automação 

de processos industriais com ênfase em informática. Mais importante do que conhecer as 

tecnologias é saber como e onde utilizá-las, tendo em vista o processo de modernização 

das indústrias. Esse trabalho inicia apresentando os princípios básicos de controle auto-

mático com ênfase em Controladores Lógico Programáveis, mostrando suas característi-

cas de hardware e software; evolução e vantagens na sua utilização; processamento das 

instruções; dispositivos de entrada e saída; princípio de funcionamento e linguagens de 

programação. As redes de comunicação industrial são responsáveis pela integração de 

dispositivos e transmissão de dados, caracterizando os níveis, confiabilidade, performan-

ce, topologias e funcionalidades. Dominar técnicas de controle automático é, além de 

necessidade, uma condição de competitividade das empresas, portanto, os níveis de qua-

lidade, produção e produtividade impostos pela economia atual são obtidos de forma viá-

vel e competitiva quando empregadas as técnicas de automação nos processos de trans-

formação e fabricação de produtos. 
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1 – INTRODUÇÃO. 

 

Na corrida pela conquista de um lugar no mercado, as empresas investem cada 

vez mais em processos de automação. A economia globalizada exige qualidade, 

redução de custos e preços mais competitivos. E com a democratização dos co-

nhecimentos tecnológicos, além da facilidade na aquisição de equipamentos, cada 

vez mais acessíveis, a tendência é que o controle automático se torne, a médio 

prazo, um recurso utilizado pelas empresas dos mais diferentes portes. 

A indústria utiliza a automação nos processos contínuos e visa melhorar os níveis 

de produção e da segurança no trabalho. Nos processos manufaturados, a automa-

ção é aplicada com a utilização da robótica: é a máquina substituindo o homem 

nos trabalhos repetitivos, garantindo mais qualidade e produtividade. A relação 

com sistemas automáticos é comum e quase não notada. Em casa, lavando roupa 

numa máquina automática, acionando o controle para abrir o portão eletrônico,... 

Na rua, sendo fotografado pelo sistema de controle de velocidade, ou retirando 

dinheiro em um caixa automático. No trabalho, programando um robô para execu-

tar o trabalho de uma linha de produção, recebendo matéria prima através de um 

sistema de transporte automático, seqüenciamento de processos industriais, con-

trole de malhas de instrumentação, etc. Até mesmo no lazer pegando um refrige-

rante numa máquina automática, jogando vídeo game, etc. Estamos com a nossa 

vida praticamente cercada pela automação. Somos um sistema altamente sofisti-

cado. O nosso corpo é nada mais que uma máquina composta de incríveis subsis-

temas automaticamente controlados tais como visão, digestão, audição, respira-

ção, equilíbrio, movimentação entre outros. Se pensarmos nos componentes bási-

cos de um sistema automático, vemos que nosso corpo é um sistema de controle. 
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A automação está intimamente ligada aos sistemas de qualidade, pois ela garante a 

manutenção de uma produção sempre com as mesmas características e com alta 

produtividade, visando atender num menor prazo, com preço competitivo e com 

um produto de qualidade. Pensando no meio ambiente, vemos também que a au-

tomação pode garantir o cumprimento das normas ambientais através de sistemas 

de controle de efluentes (líquidos que sobram são rejeitados através de um proces-

so industrial), emissão de gases, reciclagem, etc. Enfim pode-se afirmar que a 

automação tem papel fundamental na sobrevivência das industrias, pois garante a 

melhoria do processo produtivo. É importante lembrar que a automação também 

veio para nos livrar de tarefas repetitivas, ambientes perigosos, ambientes insalu-

bres e grandes esforços físicos. A automação é capaz de manter o homem no do-

mínio da situação no que se refere à produção industrial, porém numa posição 

mais confortável. 

 

Com este trabalho espera-se conseguir passar de forma rápida e organizada, in-

formações necessárias para conhecimento sobre os PLC’s dando ao leitor uma 

clara visão de suas partes constituintes e de seu papel desempenhado por cada 

uma, até atingir o conjunto completo, sem desperdício de tempo.  

 

O Capítulo 2 apresenta os princípios do controle automático, o qual desempenha 

um papel vital no avanço da engenharia e da ciência contribuindo para o nosso 

conforto do dia-a-dia atingindo desempenho ótimo de sistemas dinâmicos, melho-

ria da produtividade, alívio no trabalho enfadonho de muitas operações manuais 

de rotina repetitiva e muito mais. 

 

O Capítulo 3 apresenta um dispositivo de controle que revolucionou os comandos 

e controles industriais. Desenvolvido a partir de necessidades da indústria auto-

mobilística, com objetivo de substituir os painéis de controles a relés, o Controla-
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dor Lógico Programável (PLC) se tornou um dos equipamentos mais utilizados na 

implementação de sistemas automatizados. 

 

Ao longo dos anos, características de hardware e de software têm sido incorpora-

das à idéia original, fazendo do PLC uma das principais soluções à automação 

industrial. 

 

O Capítulo 4 apresenta os tipos de linguagens de programação, que permitem ao 

programador editar o programa utilizando sentenças e estruturas escritas em forma 

bem mais próxima da sua linguagem cotidiana. 

 

Conforme o fabricante e a família de PLC’s utilizados, podem variar a(s) lingua-

gem(s) e a(s) ferramenta(s) de programação disponíveis que são indispensáveis 

para um desenvolvimento adequado, os quais são válidos genericamente a todos 

os PLC’s. 

 

O Capítulo 5, aborda uma visão geral sobre as redes de comunicação industrial, 

classificação, topologia e algumas funcionalidades para melhor entendimento dos 

tipos de redes utilizados em ambientes industriais. 

 

O Capítulo 6, apresenta um estudo de caso simples que através de explicações 

facilita o acompanhamento do leitor, fornecendo assim condições de compreender 

a importância da automação industrial. 

 

Os capítulos apresentados poderiam conter muito mais informações, porém é des-

necessário, já que os conceitos aqui apresentados são bastante genéricos, e mesmo 
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durante esta redação, muitas coisas podem estar sendo modificadas, onde cada 

minuto que passa, existe uma novidade no mercado. 
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2 – SISTEMAS DE CONTROLE. 

 

O controle automático tem desempenhado um papel vital no avanço da engenharia 

e da ciência. Tornou-se uma parte importante e integrante dos processos industri-

ais e de manufatura modernos. É essencial no comando numérico de máquinas-

ferramentas, no projeto de sistemas de pilotagem automática e no projeto de au-

tomóveis e caminhões. 

 

O controle automático proporciona meios para maximizar o desempenho de sis-

temas dinâmicos, melhoria de produtividade, alívio no trabalho de operações ma-

nuais repetitivas de rotina e outros. 

 

Existem várias condições internas e externas que afetam o desempenho de um 

processo, as quais são denominadas de variáveis de processo, tais como: tempera-

tura, pressão, nível, vazão, volume, etc. Um processo pode ser controlado através 

de um sistema de controle medindo-se variáveis, parâmetros que representam o 

estado deste processo, ajustando-as automaticamente de forma que possa conse-

guir um valor que representa o estado desejado para este processo. As condições 

de ambiente devem sempre ser incluídas na relação de variáveis do processo, [1], 

[2]. 

 

 2.1 – PRINCÍPIOS BÁSICOS DE PROJETO DE SISTEMAS DE 

CONTROLE. 
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Um sistema de controle deve ter uma estabilidade relativamente razoável, esta é 

uma exigência básica em qualquer sistema. Deve-se levar em consideração a ve-

locidade de resposta para que esta seja razoavelmente rápida e o sistema de con-

trole seja capaz de reduzir erros a zero ou a algum pequeno valor tolerável. 

 

Existem duas teorias de controle [1]: 

 

Teoria clássica: utiliza o conceito de função de transferência. A análise e projeto 

são feitos no domínio da freqüência, entretanto, não se pode manipular sistemas 

de controle com entradas e saídas múltiplas. 

 

Teoria moderna: baseia-se no conceito de espaço de estados, utilizando-se a aná-

lise vetorial-matricial. A análise e o projeto são feitos no domínio do tempo. 

 

Na engenharia de controle, em vez de tratar os dispositivos de "hardware", substi-

tuem-se os componentes pelos seus modelos matemáticos. Os componentes en-

volvidos nos sistemas de controle são amplamente diferentes. Eles podem ser ele-

tromecânicos, hidráulicos, pneumáticos, eletrônicos, etc. 

 

Um dos problemas mais importantes na engenharia de controle é obter um modelo 

matemático razoavelmente preciso de um componente físico. Um modelo mate-

mático não deve ser nem muito complicado nem muito simplificado, porém deve 

representar os aspectos essenciais de um componente físico. As previsões do 

comportamento do sistema baseadas no modelo matemático devem ser razoavel-

mente precisas, facilitando o tratamento analítico e computacional. 
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A análise de um sistema de controle corresponde a uma investigação, sob condi-

ções específicas, do desempenho do sistema cujo modelo matemático é conheci-

do. Visto que qualquer sistema é constituído de vários componentes. A análise 

deve começar por uma descrição matemática de cada um, sabendo que o modelo 

matemático do sistema completo tenha sido deduzido; a maneira pela qual a análi-

se é executada independe do fato do sistema físico ser pneumático, elétrico, me-

cânico, etc. Por análise, determinam-se as respostas de uma planta para comandar 

entradas. 

 

Projetar um sistema significa achar um sistema que realize uma dada tarefa. 

  

Os computadores digitais têm representado um papel importante na análise, no 

projeto e na operação de sistemas de controle, os quais podem ser usados para 

executar computações necessárias, para simular uma planta ou componentes de 

sistema, ou para controlar um sistema. O controle por computador tem se tornado 

cada vez mais comum, e muitos sistemas de controle industriais, sistemas de avia-

ção e sistemas de controle de robôs utilizam controladores digitais. 

 

O método básico para o projeto de qualquer sistema de controle prático envolve 

procedimentos experimentais ou simulações, [1]. 

 

O engenheiro de controle deve satisfazer as especificações dadas na realização de 

uma tarefa. Estas especificações podem incluir fatores tais como a velocidade de 

resposta, confiabilidade e custos. 

 

A especificação do sinal de controle sobre o intervalo de tempo de operação é 

chamado lei de controle. Matematicamente, o problema básico de controle é de-

terminar a lei do controle ideal, sujeita a várias restrições de engenharia e de eco-
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nomia, o que minimiza e/ou maximiza um dado índice de desempenho. Este índi-

ce de desempenho pode ser a integral de uma função variável de erro que deve ser 

minimizada, [1], [2]. 

  

2.2 – ETAPAS DO PROJETO DE UM SISTEMA DE CONTROLE. 

 

Primeiramente escolha sensores e atuadores apropriados, os quais deve-se obter 

modelos matemáticos da planta, dos atuadores e dos sensores. Obtendo um mode-

lo matemático, projeta-se um controlador tal que o sistema em malha fechada sa-

tisfaça as especificações dadas. O controlador projetado é a solução para a versão 

matemática do problema de projeto. 

  

Depois do projeto matemático ter sido concluído, o engenheiro de controle simula 

o modelo em um computador para testar o comportamento do sistema, onde ge-

ralmente a configuração inicial do sistema não é satisfatória. 

 

Em alguns sistemas de controle de processo utilizam formas padronizadas de con-

troladores, tais como controladores PD (proporcional-mais-derivativo), PI (pro-

porcional-mais-integral) e PID (proporcional-mais-integral-mais-derivativo). Os 

parâmetros do controlador são determinados experimentalmente seguindo um 

procedimento padrão estabelecido, [1]. 

 

2.3 – AÇÕES DE CONTROLE BÁSICAS E CONTROLES AUTOMÁTI-

COS INDUSTRIAIS. 

 

Um controlador automático compara o valor real da grandeza de saída do proces-

so com a grandeza de referência (valor desejado), determina o desvio e produz um 
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sinal de controle que reduzirá o desvio a zero ou a um valor pequeno. A maneira 

pela qual o controlador automático produz o sinal de controle é chamada ação de 

controle, [1]. 

 

Muitos controladores industriais são eletrônicos, hidráulicos, pneumáticos ou uma 

combinação deles.  

 

A espécie de controlador a ser utilizada deve ser decidida com base no tipo de 

processo a controlar e nas suas condições de operação incluindo considerações 

como segurança, custo, disponibilidade, precisão, confiabilidade, peso e dimen-

são. 

 

2.4 – EFEITOS DAS AÇÕES DE CONTROLE INTEGRAL E 

DERIVATIVA SOBRE O DESEMPENHO DO SISTEMA 

 

2.4.1 – Ação de controle Integral. 

 

No controle proporcional de um processo cuja função de transferência não possui 

um integrador, há um erro em regime estacionário, ou desajuste, na resposta à 

entrada ao degrau. Este desajuste pode ser eliminado se for incluída no controla-

dor uma ação de controle integral, [1]. 

 

2.4.2 – Ação de controle derivativa. 

 

Quando adicionada a um controlador proporcional, oferece um meio de obter um 

controlador com alta sensibilidade. Uma vantagem em se usar ação de controle 

derivativa é que ela responde à taxa de variação do erro atuante e pode produzir 
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uma correção significativa antes de o valor do erro atuante tornar-se demasiada-

mente grande. O controle derivativo, portanto, antecipa o erro atuante e inicia uma 

ação corretiva mais cedo, tendendo a aumentar a estabilidade do sistema, [1]. 

 

2.5 – CONTROLADOR AUTOMÁTICO, ATUADOR E SENSOR. 

 

A Figura 2.1 é um diagrama de blocos de um sistema de controle industrial, que 

consiste em um controlador automático, um atuador, uma planta e um sensor (e-

lemento de medição). O controlador detecta o sinal de erro atuante, que usualmen-

te está em um nível de potência muito baixo, e o amplifica até um nível suficien-

temente alto. 

 

Junto com o amplificador, pode-se alterar o sinal de erro atuante amplificando-o e 

às vezes diferenciando e/ou integrando-o para produzir um melhor sinal de contro-

le, [1]. 

 Controlador automático

 

 

 

  

Ponto 
de 

ajuste 

 
 Sensor 

Processo a 
controlar 

  
Atuador 

 Amplifica-
dor 

 Sinal de 
referência  Sinal de 

saída

Sinal de 
erro atuante

 Detector 
de erro 

 

 

Figura 2.1: Diagrama de blocos de um sistema de controle industrial, [1]. 

 

O atuador é um dispositivo de potência que produz a entrada para a planta de a-

cordo com o sinal de controle, de modo que o sinal de realimentação corresponde-
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rá ao sinal de entrada de referência. A saída de um controlador automático é intro-

duzida em um atuador, tal como um motor hidráulico ou válvula pneumática ou 

motor elétrico, [1]. 

 

O sensor ou elemento de medição é um componente que converte a variável de 

saída em uma outra variável adequada, tal como um deslocamento, uma pressão 

ou uma tensão (voltagem), que pode ser usada para comparar a saída ao sistema 

de entrada de referência. Este elemento está no caminho de realimentação do sis-

tema de malha-fechada. O ponto de ajuste do controlador deve ser convertido a 

uma entrada de referência com as mesmas unidades que o sinal de realimentação 

proveniente do sensor ou elemento de medição, [1]. 

 

2.6 – CONTROLADORES ELETRÔNICOS 

 

Os controladores eletrônicos analógicos dominaram as aplicações durante vários 

anos, entretanto, com o desenvolvimento dos microprocessadores, os controlado-

res digitais se viabilizaram. Uma grande quantidade de controladores digitais que 

vão desde os mais simples controladores lógico programáveis (PLC) até os siste-

mas avançados de controle que utilizam redes neurais artificiais e lógica nebulosa, 

[3]. 

 

Os PLC’s são dispositivos que se aplicam ao controle e seqüenciamento de opera-

ções nas linhas de montagem, subestações de eletricidade ou quaisquer instalações 

que exijam controle e seqüenciamento de operações. Nas aplicações onde exige 

que a saída de um determinado sistema físico acompanhe uma entrada utiliza-se 

um controlador com funções PID, [3]. Esta ação combinada possui as vantagens 

de cada uma das três ações de controle individuais, [1]. 
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2.7 – CONTROLADORES DIGITAIS. 

 

Com o advento de microprocessadores rápidos e confiáveis, os controladores digi-

tais se tornaram viáveis para uma grande classe do processos. Há no mercado, 

uma grande quantidade de controladores que empregam esta tecnologia, [3].  

 

Dentre esses controladores, pode-se citar: 

 

- Controladores lógico programáveis (PLC). 

- Controladores baseados em PID. 

- Controladores específicos para acionamento de motores. 

- Controladores avançados. 

 

Os controladores lógico programáveis são os mais utilizados em indústrias. A 

principal aplicação desses controladores é coordenar o sequenciamento de opera-

ções nas linhas de montagem e demais unidades das industrias. Alguns modelos 

de PLC incluem, no mesmo módulo, unidades de controle PID e controladores 

Fuzzy, [3]. 

 

Quanto aos controladores avançados, deve-se citar aqueles baseados em controle 

adaptativo, os controladores neurais, que se utilizam de redes neurais artificiais, e 

os controladores Fuzzy. 

 

Os controladores adaptativos possuem a capacidade de alterar seus próprios parâ-

metros em função de variações que venham a ocorrer na estrutura dos sistemas 

físicos.   O emprego industrial de tais controladores é bastante restrito, [3]. 
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Os neuro-controladores têm sido empregados na indústria. A principal caracterís-

tica desses controladores é a capacidade de aprender pela experiência, como fa-

zem os seres humanos e animais. Com o avanço da tecnologia, torna-se impossí-

vel visualizar um limite para o desenvolvimento de tais sistemas. 

 

Quanto aos controladores baseados em conjuntos Fuzzy, pode-se dizer que são os 

controladores que mais têm surpreendido pela incrível capacidade de controlar 

sistemas complexos e cujas equações não sejam conhecidas, [3]. Têm sido empre-

gados nas mais diversas áreas, incluindo desde eletrodomésticos como no controle 

de trens, [3]. 

 

2.8 – CONCLUSÃO. 

 

O controle automático tem um papel vital no avanço da engenharia e da ciência. 

Tornou-se uma parte importante e integrante dos processos industriais e de manu-

fatura modernos. Os avanços da tecnologia do controle automático propicia meios 

para se atingir desempenho ótimo de sistemas dinâmicos, melhoria da produtivi-

dade, alívio no trabalho enfadonho de muitas operações manuais repetitivas de 

rotina e muito mais. Aborda-se aqui apenas as ações de controle básicas e os prin-

cipiais tipos de controladores que auxiliam na implantação de um PLC; assunto 

que será abordado a seguir no próximo capítulo. 
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3 – PLC – PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER. 

 

Desenvolvido a partir de necessidades da indústria automobilística, com o objeti-

vo de substituir os painéis de controle a relés, o controlador lógico programável 

(PLC) se tornou um dos equipamentos mais utilizados na implementação de sis-

temas automatizados. 

 

3.1 – Um pouco de história dos PLC’s. 

 

A história dos PLC’s se deu ao desenvolvimento dos microprocessadores que vie-

ram viabilizar a implementação de funções complexas de controle digital em e-

quipamentos industriais. Antigamente, as funções de seqüenciamento de opera-

ções eram executadas em painéis de controle lógico com inúmeros relés que acio-

navam contatores, que tinham a função de ligar e desligar motores e chaves pre-

sentes nos sistemas automáticos industriais. 

 

Com a evolução dos minicomputadores, no fim dos anos 60, partes dessas funções 

passaram a ser executadas por computadores de processo, os quais eram computa-

dores ligados aos processos industriais, [17]. 

 

Em 1969 foram desenvolvidos os primeiros PLC’s totalmente programáveis atra-

vés de uma empresa de engenharia denominada Bedford Associates. Posterior-

mente, a Bedford Associates mudou de nome, passando a se chamar MODICON 

(MOdular DIgital COntrol). O primeiro PLC foi projetado como um sistema de 
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controle por computador, especialmente idealizado para uma divisão da General 

Motors através do engenheiro Richard Morley. O primeiro sistema recebeu o nú-

mero 084 e foi denominado Hard Hat. O número 084 foi demonstrado em 1969 e 

instalado em 1970, o qual recebia este nome por ser a 84ª tentativa de projeto da 

Bedford Assiciates. Os modelos foram evoluindo, sendo que os modelos 184 e 

384 se pareciam bastante com os PLC’s que estão a venda hoje no mercado. Estes 

modelos eram totalmente programáveis, usando a lógica de escada. O hardware 

era composto de microprocessador e lógica de estado sólido, [17]. 

 

O modelo 284 da MODICON era um sistema pequeno com 80 entradas e 40 saí-

das. Já o modelo 1084 era capaz de controlar 5120 entradas e 5120 saídas com 

uma memória de 40 Kb, [2], [3]. 

 

Em 1977, a MODICON foi comprada pela Gould Inc. No ano seguinte, foi 

projetada a rede ModBus que permitia aos modelos 484 transmitirem dados 

entre si. A primeira rede entrou em operação em 1979. Em 1980 a 

MODICON apresentou um sistema pequeno, compacto, de baixo custo e 

bastante poderoso. Este sistema, denominado Micro 84, era capaz de 

controlar 64 entradas e saídas e possuía contadores, temporizadores, 

seqüenciadores e funções matemáticas. Em 1984, foi apresentado o 

modelo 984 que incluía funções de PID. 

 

O primeiro sistema da Allen-Bradley também foi apresentado em 1969 para o 

mesmo projeto da General Motors, embora não tenha sido empregado no projeto. 

Na verdade, o primeiro sistema da Allen-Bradley foi desenvolvido em 1959 e foi 

denominado PDQ. O primeiro controlador da Allen-Bradley com temporizadores, 

controladores e demais funções do PLC, foi apresentado em 1970 e foi denomina-

do PMC. Em 1975, foi lançado PLC-2 e, em 1979, o PLC2/20. Diversos outros 

modelos foram lançados, posteriormente, pela mesma companhia, [3]. 
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A partir de 1973, juntamente com a MODICON e a Allen-bradley, a Texas Ins-

truments lançou também modelos variados, tornado-se entre eles um dos maiores 

fabricantes destes equipamentos. 

 

Em 1978, a NEMA (National Eletrical Manufactures Association) definiu um 

padrão para controladores programáveis depois de 4 anos de trabalho de um comi-

tê composto por representantes dos fabricantes de controladores lógico programá-

veis. Os padrões NEMA definem o controlador lógico programável como um “a-

parelho digital que usa uma memória programável para armazenamento interno de 

instruções para implementar funções específicas tais como lógica, seqüenciamen-

to, analógico ou digital, de vários tipos de máquinas ou processos”. 

 

Os PLC’s disponíveis no mercado consistem basicamente de um microprocessa-

dor com entradas e saídas digitais e analógicas e que podem ser programados para 

ligar ou desligar as saídas dependendo dos valores introduzidos em suas entradas 

analógicas. As saídas são comandadas por um programa, que calcula os valores 

das saídas com base nas entradas. Este programa fica constantemente em loop, 

fazendo a varredura das entradas, em pequenos intervalos de tempo, [3]. 

 

Desde o seu aparecimento muita coisa evoluiu nos controladores lógicos, como a 

variedade de tipos de entradas e saídas, o aumento da velocidade de processamen-

to, a inclusão de blocos lógicos complexos para tratamento das entradas e saídas e 

principalmente o modo de programação e a interface com o usuário, [3]. 

 

Pode-se dizer ainda que os PLC’s podem ser divididos em gerações históricas de 

acordo com o sistema de programação utilizado sendo: 
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1ª Geração: Caracteriza-se pela programação ligada ao hardware do equipamen-

to. A linguagem utilizada era o Assembly que variava de acordo com o processa-

dor utilizado no projeto, o qual era necessário conhecer a eletrônica do projeto 

para programa-lo. Uma equipe técnica altamente qualificada desenvolvia a pro-

gramação e gravavam o programa em memória EPROM, juntamente com a cons-

trução do PLC, [17]. 

 

2ª Geração: Aparecem as primeiras linguagens de programação não tão depen-

dentes do hardware, mas possíveis pela inclusão de um programa executivo, o 

qual compila, as instruções do programa, verifica o estado das entradas, compara 

com as instruções do programa do usuário e altera o estados das saídas. Os termi-

nais de programação eram programadores de memória EPROM, que depois de 

programadas eram colocadas no PLC para que o programa do usuário fosse 

executado. 

 

3ª Geração: Passam a ter uma entrada de programação, onde um teclado é conec-

tado, podendo alterar, apagar e gravar o programa do usuário, além de realizar 

testes no equipamento e no programa. A estrutura física também sofre alterações 

sendo a tendência para os sistemas modulares com bastidores ou racks, [17]. 

 

4ª Geração: Passam a incluir uma entrada para a comunicação serial e a tarefa de 

programação passou a ser realizada com o auxílio dos microcomputadores. Ti-

nham como vantagens utilização de várias representações das linguagens, possibi-

lidade de simulações e testes, treinamento e ajuda por parte do software de pro-

gramação, possibilidade de armazenamento de vários programas no micro, etc. 

 

5ª Geração: Atualmente existe uma preocupação em padronizar protocolos de 

comunicação para os PLC’s, para que haja facilidade na integração de equipamen-

 

 

17



 

 

tos de diferentes fabricantes, como também controladores de processos, sistemas 

supervisórios, redes internas de comunicação e outros, o que torna a automação, 

gerenciamento e desenvolvimento de plantas industriais mais flexíveis e normali-

zadas, [17]. 

 

3.2 – O QUE É UM PLC? 

 

O PLC é um dispositivo microprocessado que foi inventado para substituir os cir-

cuitos lógicos de relés necessários para controle de máquinas, executando lógicas 

de intertravamento digitais com várias vantagens, [4], [5]. Em função das dimen-

sões reduzidas dos PLC’s podemos salientar a compactação dos painéis e a facili-

dade de alteração da lógica de intertravamento, a reutilização de painéis e a redu-

ção significativa do tempo de remodelagem da linha de produção. Com a evolução 

dos recursos eletrônicos e informáticos, os PLC’s passaram a tratar variáveis ana-

lógicas e tiveram incorporado funções de controle de malhas de instrumentação, 

com algoritmos de controle proporcionais, integrais e derivativos (PID). Esta evo-

lução possibilitou os PLC’s a capacidade de realizar tarefas simples como a lógica 

de ligar e desligar um motor até as mais complexas que envolvem a implementa-

ção de funções que utilizam outras linguagens de programação como C, C++ e 

outras.  

 

3.3 – CARACTERÍSTICAS. 

 

Basicamente, um PLC apresenta as seguintes características: 

 

Caráter modular: permite adequar o controlador para qualquer aplicação, já que 

o projetista especifica só o número e tipos de módulos que precisa de acordo com 
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o número de entradas, saídas e outras funções, que requer o processo a ser contro-

lado, se adequando o controlador à aplicação [15]; 

 

Flexibilidade de programação: aplica-se a qualquer tipo de processo e facilmen-

te modifica as funções através do programa, sem mexer na instalação; 

 

Comunicação: cada fabricante possui redes de comunicação próprias e possibili-

dades para comunicação com outros PLC's ou componentes como inversores de 

freqüência, o que possibilita a distribuição de tarefas de controle e a centralização 

das informações através de computadores onde rodam aplicativos de supervisão. 

Diversos meios físicos são possíveis: fios trançados, fibras ópticas ou ondas de 

rádio [15]; 

 

Redundância: quando o sistema assim o requer, são fornecidos módulos e CPU's 

(Unidade Central de Processamento) redundantes (com mais de uma CPU) que 

garantem uma altíssima confiabilidade de operação até nos processos mais 

exigentes. 

 

As linguagens de programação desenvolvidos para eles são fundamentalmente 

representados de três formas [15]: 

 

Redes de contatos: similar aos esquemas elétricos de relês e contatores; 

 

Blocos funcionais: similares aos esquemas elétricos de circuitos digitais (AND, 

OR, XOR, etc.); 
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Lista de instruções mnemônicas: similares aos programas escritos em Assem-

bly. 

 

3.4 – MEMÓRIAS. 

 

Na organização dos PLC’s, encontra-se o uso de vários tipos de memórias, as 

quais podem ser [7]: 

 

RAM (Random Access Memory) – Caracteriza-se pelo fato de que os dados po-

dem ser gravados e alterados facilmente, ficando a critério das necessidades do 

usuário. São utilizadas nos PLC’s para formar uma área de armazenamento tem-

porário, como uma espécie de rascunho de informações tanto de dados como de 

programas. 

 

ROM (Read Only Memory) – Especialmente projetadas para manter armazenadas 

informações que jamais podem ser alteradas, o que torna o acesso disponível so-

mente para leitura. Nos PLC’s podem ser encontradas para o armazenamento do 

programa executivo. 

 

PROM (Programmable Read Only Memory) – Permite que os dados sejam gra-

vados pelo próprio usuário, porém em uma única operação de gravação que caso 

seja mal-sucedida, comprometerá permanentemente a sua utilização. 

 

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) – É um tipo especial de 

PROM que permite ao usuário efetuar alterações nos dados ali contidos. O proces-

so de apagamento dos dados pré-armazenados é feito pela exposição temporária 

do chip a uma fonte de luz ultravioleta. Constitui um excelente meio de armaze-
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namento não volátil do programa de controle que o PLC irá executar, após ele ter 

sido elaborado e totalmente isento de erros enquanto armazenado em RAM. 

 

EEPROM (Eletrically Erasable Programmable Read Only Memory) – Oferecem 

a mesma flexibilidade de reprogramação das RAM's.  As maiorias dos PLC’s vêm 

equipadas com EEPROM em seu sistema de memória devido à sensibilidade de 

seu uso. Porém, apresentam duas limitações: primeiro, o processo de regravação 

de seus dados só pode ser efetuado após a limpeza da célula, e segundo, a sua vida 

útil é limitada a um número de reprogramações. 

  

3.4.1 – Memória do programa executivo. 

 

O programa executivo é o responsável pelo funcionamento geral do PLC, bem 

como o gerenciamento de todas as suas atividades. Fica armazenado em memórias 

do tipo PROM, EPROM ou EEPROM e não pode ser alterado pelo usuário. É 

semelhante ao Sistema Operacional dos microcomputadores, que permite a trans-

ferência de programas entre um microcomputador ou terminal de programação e o 

PLC, gerenciar o estado da bateria do sistema, controlar os diversos opcionais, 

comunicação com o operador, rotinas de segurança, etc., [17]. 

 

3.4.2 – Memória do usuário. 

 

É onde são registradas as informações do programa de aplicação desenvolvido 

pelo usuário. Tendo uma grande flexibilidade de programação, estes programas 

podem ser alterados pelo usuário. Inicialmente era constituída de memórias do 

tipo EPROM, os quais hoje utilizam memórias do tipo RAM, EPROM e 

EEPROM, sendo também comum o uso de cartuchos de memória, que permite a 
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troca do programa com a troca do cartucho de memória. A capacidade desta me-

mória varia bastante de acordo com a marca/modelo do PLC, [17]. 

  

3.4.3 – Memória de dados. 

 

É o local onde são registrados os dados do programa do usuário, que podem ser 

valores de temporizadores, valores de contadores, códigos de erro, senhas de aces-

so, etc. São valores armazenados que serão consultados e ou alterados durante a 

execução do programa do usuário. São normalmente partes da memória RAM do 

PLC. Em alguns PLC’s, utiliza-se a bateria para reter os valores desta memória no 

caso de uma queda de energia, [17]. 

 

3.4.4 – Memória imagem das entradas/saídas. 

 

Sempre que a CPU executa um ciclo de leitura das entradas ou uma modificação 

nas saídas, ela armazena o estado de cada uma das entradas ou saídas em uma 

região de memória denominada Memória Imagem das Entradas/Saídas. Essa regi-

ão de memória funciona como uma espécie de “tabela” onde a CPU irá obter in-

formações das entradas ou saídas para tomar as decisões durante o processamento 

do programa do usuário, [17]. 

 

3.4.5 – Memória do sistema. 

 

A memória do sistema é formada por memórias tipo RAM, pois terá o seu conte-

údo constantemente alterado pelo sistema operacional. Armazena resultados e/ou 

operações intermediárias, geradas pelo sistema, quando necessário. Pode ser con-
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siderada como um tipo de rascunho. O usuário não tem acesso a esta área de me-

mória, o qual fica impossibilitado de fazer alterações, [17]. 

 

3.5 – MODULARIDADE. 

 

3.5.1 – Módulos de entrada. 

 

São circuitos utilizados para adequar eletricamente os sinais de entrada para que 

possa ser processado pela CPU (ou microprocessador) do PLC. Temos dois tipos 

básicos de entrada: as digitais e as analógicas. 

 

3.5.1.1 – Entradas digitais. 

 

São aquelas que possuem apenas dois estado possíveis, ligado ou desligado, e 

alguns dos exemplos de dispositivos que podem ser ligados a elas são: botoeiras; 

chaves fim de curso; sensores de proximidade indutivos ou capacitivos; chaves 

comutadoras; termostatos; pressostatos; controle de nível; etc., [17]. 

 

As entradas digitais podem ser construídas para operarem em corrente contínua 

(24 VCC) ou em corrente alternada (110 ou 220 VCA). Podem ser do tipo N 

(NPN) que necessita de um potencial negativo da fonte de alimentação ao borne 

de entrada para ser ativada; ou do tipo P (PNP) necessita de um potencial positivo 

ao borne de entrada para ser ativa, [17]. 

  

As entradas de 24 VCC são utilizadas quando à distância entre os dispositivos de 

entrada e o PLC não excedam 50m. Acima desta distância pode provocar disparos 

acidentais o nível de ruído. 
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3.5.1.2 – Entradas analógicas. 

 

As Interfaces de Entrada Analógica permitem que o PLC possa manipular grande-

zas analógicas, enviadas normalmente por sensores eletrônicos. As grandezas ana-

lógicas elétricas tratadas por estes módulos são normalmente tensão e corrente, 

[17]. 

 

Os principais dispositivos utilizados com as entradas analógicas são: sensores de 

pressão manométrica; sensores de pressão mecânica; tacômetros; transmissores de 

temperatura; transmissores de umidade relativa; etc. 

 

As entradas analógicas possuem grande capacidade de resolução, que é normal-

mente medida em bits e permite uma melhor representação da grandeza analógica, 

[17]. 

 

3.5.2 – Módulos de saída. 

 

Os Módulos ou Interfaces de Saída adequam eletricamente os sinais vindos do 

microprocessador para que possamos atuar nos circuitos controlados. Existem 

dois tipos básicos de interfaces de saída: as digitais e as analógicas. 

 

3.5.2.1 – Saídas digitais. 
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As saídas digitais admitem apenas dois estados: ligado e desligado. Podemos com 

elas controlar dispositivos do tipo: reles; contatores; reles de estado-sólido; sole-

nóides; válvulas; inversores de freqüência; etc. 

 

As saídas digitais podem ser construídas de três formas básicas: saída digital à 

relé, saída digital 24VCC e saída digital a triac, [17]. 

 

3.5.2.2 – Saídas analógicas. 

 

Os módulos de saída analógica convertem valores numéricos, em sinais de saída 

em tensão ou corrente, os quais são utilizados para controlar dispositivos atuado-

res do tipo: válvulas proporcionais; motores CC; servo-motores CC; inversores de 

freqüência; posicionadores rotativos; etc. 

 

3.5.3 – Fonte de alimentação. 

  

As fontes de alimentação podem ser encontradas independentes das unidades cen-

trais de processamento e dos módulos de entradas e saídas, as quais possuem as 

seguintes funções básicas [17]: 

 

- Converter a tensão da rede elétrica (110 ou 220 VCA) para a tensão de 

alimentação dos circuitos eletrônicos, (+5 VCC para o microprocessador, 

memórias e circuitos auxiliares e +/- 12 VCC para a comunicação com o 

programador ou computador);  

 

- Manter a carga da bateria, nos sistemas que utilizam relógio em tempo real e 

memória do tipo RAM; 
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- Fornecer tensão para alimentação das entradas e saídas (12 ou 24 VCC). 

 

3.6 – PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DE UM PLC. 

 

O princípio fundamental de funcionamento de um PLC é a execução por parte da 

CPU de um programa executivo e de responsabilidade do fabricante, que realiza 

ciclicamente as ações de leitura das entradas, execução do programa de controle 

do usuário e atualização das saídas, [17]. 

 

Ao ser ligado, um PLC cumpre uma rotina de inicialização gravada em um siste-

ma operacional. Essa rotina realiza as seguintes tarefas: 

 

- Limpeza das memórias-imagem; 

- Teste da memória RAM; 

- Teste de executabilidade do programa. 

 

Após a execução dessas rotinas, a CPU passa a trabalhar continuamente scanean-

do um programa. O scan consiste em um ciclo executado uma série de passos. Há 

mais do que três passos, porém descreve-se aqui os mais importantes, que nor-

malmente estão checando o sistema e atualizando o contador interno corrente e 

valores do timer. 

 

Passo 1: Verifica estados das entradas – Primeiramente o PLC olha em cada en-

trada para determinar se está ligada ou desligada. Em outros termos, o sensor co-

nectado à primeira entrada está ligado? E a segunda entrada? Qual o valor numé-
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rico de uma entrada analógica? E a terceira? Então registra os dados de cada canal 

de entrada, tanto digitais como analógicos, em suas correspondentes posições de 

memória (memória-imagem) para serem usados durante o próximo passo, [16]. 

 

Passo 2: Executa o programa – A seguir o PLC executa seu programa, uma ins-

trução de cada vez, que é programada pelo usuário. Talvez seu programa tenha 

dito que se a primeira entrada estava ligada, então deveria ligar a primeira saída, 

ou aplicar alguma operação matemática sobre um determinado valor de uma en-

trada analógica. Uma vez já conhecido os valores das entradas digitais/analógicas 

e com o programa de acordo com as necessidades do usuário serão aplicadas ope-

rações em bits e registradores produzindo o resultado esperado, ajustando-se ao 

mesmo tempo novos valores de bits e registradores internos. Armazena-se então 

os resultados de execução para uso mais tarde durante o próximo passo, [16]. 

 

Passo 3: Atualizar estados das saídas – Por fim o PLC atualiza a condição das 

saídas, baseado em estados encontrados nas entradas durante o passo 1 e os resul-

tados de execução do seu programa durante o passo 2. Baseado no passo 2, pode-

ria agora ligar a primeira saída porque a primeira entrada estava ligada e seu pro-

grama disse para ligar a primeira saída quando esta condição fosse verdadeira ou 

aplicar uma operação matemática para conversão de variáveis analógicas pra uni-

dades de engenharia a cada valor de varredura do programa, [16]. 

 

Depois do passo 3, o PLC volta novamente para o passo 1 e repete os passos con-

tinuamente; assim seu programa é um loop infinito. 

 

Um tempo de scan é definido como o tempo que o PLC leva para executar os três 

passos listados. Esse tempo é influenciado pela quantidade de entradas e saídas e 

principalmente pela lógica programada pelo usuário. A maioria dos PLC’s têm um 
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tempo típico de scan na ordem de poucos milisecundos podendo estes chegarem a 

um máximo de 250 milisegundos, ou seja, a cada ciclo todos os sinais aplicados às 

entradas são lidos e transferidos para a unidade de memória interna, associam a 

correspondente lógica de funcionamento sobre esses dados armazenados sobre esses 

dados armazenados e fazem a transferência destes dados da memória para cada saída 

correspondente e então aplicados aos terminais de saída serão executados com um 

tempo inferior a 250 milisegundos, [16]. 
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Figura 3.1 – Fluxograma típico do sistema de funcionamento de um PLC. [16] 

 



 

 

3.6.1 – Start (Partida). 

 

A CPU inicializa o hardware, verificando os parâmetros de memória executiva. O 

conteúdo desta área é preservado – são mantidos os dados que havia quando o 

PLC foi desligado e a área de memória não executiva é inicializada em zero, [2], 

[17]. 

 

3.6.2 – Limpeza de memória/teste de ram/teste de execução. 

 

A CPU verifica a configuração atual dos pontos de entrada e saída e faz o seu ma-

peamento. Se houver diferença entre a configuração atual e a anterior, que existia 

quando o PLC foi desligado, a CPU pode indicar um Erro Fatal, se tal opção esti-

ver habilitada, [2], [17]. 

 

3.6.3 – Leitura dos cartões de entradas. 

 

O PLC lê o estado de cada uma das entradas e verifica se cada uma delas foi acio-

nada ou não. Este processo de leitura leva alguns micro-segundos (Scan Time) e 

pode ser chamado de Ciclo de Varredura (Scan), [2], [17]. 

 

3.6.4 – Atualização da tabela imagem das entradas. 

 

A CPU realiza a leitura de todos os pontos de entrada, armazenando-os na tabela 

de imagem das entradas. 
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3.6.5 – Execução do programa do usuário. 

 

Ao executar o programa do usuário e após consultar a memória imagem das en-

tradas, o CPU atualiza o estado da memória imagem das saídas, de acordo com as 

instruções definidas pelo usuário em seu programa, [2], [17]. 

  

3.6.6 – Atualização da tabela imagem das saídas. 

 

O CPU escreve o valor contido na memória das saídas, atualizando as interfaces 

ou módulos de saída. 

 

3.6.7 – Transferência da tabela imagem para as saídas. 

 

A CPU escreve o conteúdo da tabela imagem das saídas, gerada durante a execu-

ção do programa de aplicação, nos pontos de saída correspondentes, [2]. 

 

3.6.8 – Tempo de varredura. 

 

O tempo de varredura estabelece duas condições Sim ou Não. Caso o tempo de 

varredura for sim, a CPU retorna ao início do ciclo, realizando a leitura dos pontos 

de entrada. Caso contrário para e retorna ao próximo segmento, [2]. 

 

3.7 – CONCLUSÃO. 
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Independente do modelo e fabricação dos equipamentos e de forma bastante gené-

rica abordou-se aqui as principais definições e o princípio de funcionamento de 

um PLC. O PLC é um dos principais equipamentos responsáveis pela evolução da 

automação industrial, com grande capacidade de processamento de dados em 

tempo real, onde foram referenciados apenas os aspectos relacionados ao hardwa-

re. 

É certo que conhecer a estrutura básica que compõe o PLC, com suas particulari-

dades e funções desempenhadas, auxilia na escolha do equipamento mais ade-

quando à implementação de determinado sistema automatizado. De certa forma 

também influencia no programa de aplicação como também no tipo de linguagem 

utilizada; assunto que será abordado no próximo capítulo. 
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4 – LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO. 

 

Como em qualquer computador, o processador do PLC opera com uma série de 

instruções e dados codificados em forma de números binários, que ele pode en-

tender; esse código é conhecido como código-objeto. Porém, a realização de pro-

gramas diretamente em código-objeto é inadequada, devida a dificuldade de lem-

brar a instrução que cada número representa, além de haver uma grande possibili-

dade de errar ao digitar um programa constituído por números e muita dificuldade 

para encontrar erros, caso o programa não execute as ações desejadas, [6]. 

 

Por essa razão nasceram as linguagens de programação, que permitem ao progra-

mador editar o programa utilizando sentenças e estruturas escritas em forma bem 

mais próxima da sua linguagem cotidiana e que representam melhor a ação a ser 

executada. Nos computadores tradicionais, algumas linguagens já são muito co-

nhecidas e de domínio de muitos programadores, tais como C, Pascal, BASIC, ... 

O texto do programa escrito nessas linguagens é conhecido como programa fonte, 

e deve passar por um processo chamado compilação, que consiste em traduzir as 

sentenças escritas nessas linguagens ao código-objeto que o processador possa 

entender, para o programa poder ser executado, [6]. 

 

Os PLC’s nasceram com a necessidade de substituir os painéis de controle a relés; 

portanto, uma linguagem de programação que fosse familiar à experiência dos 

técnicos e engenheiros, acostumados com essa lógica, seria a escolha mais ade-

quada para a geração de programas próprios para PLC’s. 
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Com os recursos oferecidos pelas novas gerações de microprocessadores, a repre-

sentação simbólica dos programas tornou-se, em alguns casos, impossível de ser 

implementada por meio de um diagrama de contatos. É o caso das sentenças que 

representam chamadas a sub-rotinas, saltos a outras instruções, chamadas a proce-

dimentos e funções, e algumas sentenças de processamento aritmético ou lógico. 

Por essa razão, alguns programas de editoração de aplicativos para PLC possuem 

outras linguagens alternativas de programação, que contemplam essas outras op-

ções. A mais utilizada dessas outras linguagens é a de “mnemônicos booleanos”, 

que consiste em um conjunto de instruções representadas por pequenas palavras, 

chamadas de mnemônicos, seguidas de dados sobre as quais a instrução opera 

como, por exemplo, os números de entradas e saídas, operandos em uma operação 

aritmética ou lógica, etc. Essa linguagem, muito próxima da linguagem Assembly, 

para microprocessadores, embora seja mais difícil de implementar, é mais condi-

zente com a forma como os processadores operam e, portanto, a maneira mais 

racional de programar um PLC, [6]. 

 

4.1 – PADRÃO IEC 1131. 

 

Com a introdução dos controladores lógico programáveis na área de automação, 

surgiu um aumento significativo de fabricantes para um mesmo processo e solu-

ções diversas utilizando linguagens próprias e sintaxe de programação sem um 

critério de padronização. 

Surgiu então a necessidade de estabelecer um padrão, o qual os software de pro-

gramação pudessem processar seus comandos, manipular suas variáveis e sua 

própria estrutura de apresentação, então foi criado o comitê internacional, organi-

zado para promover e criar um modelo formal de padronização surgindo assim a 

norma internacional IEC 1131, [2]. 
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Esta norma se aplica ao desenvolvimento de recursos de programação para os 

dispositivos de controladores programáveis, dentro de um sistema de automação 

industrial. 

 

Independente do fabricante a norma IEC 1131 procura concatenar cinco itens co-

mo um padrão único, na tentativa de promover uma redução de custos relaciona-

dos à programação, cujos objetivos são: 

 

- Desenvolver um programa aplicativo dentro de um ambiente integrado, pro-

porcionando agilidade na programação. 

- Buscar uma redução significativa de erros no desenvolvimento de programas. 

- Maior facilidade de programação e de documentação, entre outros. 

- Determinar erros relacionados ao estágio de configuração do software, [7]. 

 

A norma IEC 1131 pode ser composta por cinco partes importantes como: visão 

geral; equipamento; linguagens de programação; manuais/guias do usuário e co-

municação. 

 

Entre elas destaca-se o quesito terceiro que se estabeleceu e se difundiu a IEC 

1131-3. Torno-se possível padronizar procedimentos de depuração de erros come-

tidos durante a editoração do programa, bem como os erros cometidos durante a 

editoração de um sistema. 

 

A norma IEC 1131-3 define cinco linguagens de programação, com sintaxe e se-

mântica de duas linguagens textuais, duas linguagens gráficas e estruturação por 

SFC, as quais podem ser interligadas. Estas linguagens são [16]: 
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Lista de Instruções (IL – Instruction List) – É uma linguagem de baixo nível, 

similar ao Assembly que permite apenas uma operação por linha, como o armaze-

namento de um valor em uma variável. Torna-se viável a sua utilização em pe-

quenas aplicações ou para otimização de partes de uma aplicação mais complexa. 

 

 

Figura 4.1.1 – Exemplo do uso da linguagem por Lista de Instruções. 

[Concept Programming Unit, versão 2.5 XL EN, Copyright 1995-2001] 

 

Texto Estruturado (ST – Structured Text) – É uma linguagem de alto nível, 

estruturada em blocos, semelhante ao Pascal podendo ser usada para expressar 

declarações complexas envolvendo variáveis que representem uma ampla faixa de 

dados de diferentes tipos, incluindo valores analógicos e digitais. Com esta lin-

guagem o programador pode combinar os elementos do Diagrama Funcional Se-

qüencial (SFC) na forma de texto e escrever o código de controle na mesma lin-

guagem. 
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Figura 4.1.2 – Exemplo de uso da linguagem por Texto Estruturado. 

[Concept Programming Unit, versão 2.5 XL EN, Copyright 1995-2001] 

 

Linguagem Ladder (LD – Ladder Diagram) – É uma linguagem gráfica que 

surgiu no s Estados Unidos e é muito utilizada na América do Norte. O nome se 

deu por parecer com uma escada, na qual duas barras verticais paralelas são inter-

ligadas pela lógica de controle, formando assim os degraus de uma escada. Supor-

ta blocos de função (FB), mas requer que se tenha ao menos uma entrada ou saída 

binária conectada a um configurador Ladder para preservar o fluxo de dados do 

diagrama. 
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Figura 4.1.3 – Exemplo de uso da linguagem por Diagrama Ladder. 

[Concept Programming Unit, versão 2.5 XL EN, Copyright 1995-2001] 

 

Diagrama de Blocos de Função (FBD – Function Block Diagram) – É uma 

linguagem gráfica que permite aos elementos do programa, representados como 

blocos, serem conectados entre si de forma semelhante a um diagrama de circuito 

elétrico. É apropriada para aplicações que envolvem fluxo de informação, ou da-

do, entre os componentes de controle. 

 

 

 

37



 

 

 

Figura 4.1.4 – Exemplo do uso da linguagem por Diagrama de Bloco de Função. 

[Concept Programming Unit, versão 2.5 XL EN, Copyright 1995-2001] 

 

Diagrama Funcional Seqüencial (SFC – Sequential Function Chart) – É uma 

linguagem gráfica baseada no Grafcet (IEC60848). Utilizada para estruturar a 

organização interna de um programa, auxiliando na decomposição do problema de 

controle em partes menores. 
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Figura 4.1.5 – Exemplo do uso da linguagem por Grafcet. 

[Concept Programming Unit, versão 2.5 XL EN, Copyright 1995-2001] 

 

4.2 – FERRAMENTAS DE PROGRAMAÇÃO. 

 

As principais ferramentas de programação disponíveis atualmente para PLC’s são 

os software de programação para PC e o programador manual, ambos possuem 

recursos para monitoramento e verificação da execução do programa de aplicação. 

Cada fabricante possui a sua ferramenta de programação, as quais não podem ser 

usadas em PLC’s distintos, [2]. 

 

4.2.1 – Programador manual. 
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É uma ferramenta utilizada para pequenas alterações e de baixo custo. Possui um 

display de cristal líquido com duas linhas para visualização das informações e um 

teclado de membrana para entrada dos dados. 

É bastante útil na manutenção de campo por ser portátil e resistente ao ambiente 

industrial. Permite apenas edição/alteração por meio de mnemônicos (Linguagem 

de Lista de Instruções), [2], 

 

4.2.2 – Software de programação. 

 

O software de programação é uma ferramenta mais poderosa. Podem operar em 

ambiente DOS ou WINDOWS, proporcionando edição/alteração do programa de 

aplicação em ambiente gráfico, permitindo visualização e controle total do siste-

ma; documentação e impressão da aplicação; várias formas de backup; (CD, HD, 

Disquete, etc.); e recursos avançados para depuração e manutenção. 

 

Podem ser operados em dois modos [2]: 

 

Off line (desconectado): permite o desenvolvimento do aplicativo e configuração 

de parâmetros sem necessidade de conexão com a CPU do PLC. 

 

On line (conectado): disponibiliza os recursos a partir da conexão da CPU do 

PLC, tornando assim todo o desenvolvimento realizado conectado com o PC. A 

conexão entre o PC e o PLC é feita através de cabos apropriados e utilizam um 

conversor RS-232/RS-422. 

 

4.3 – INTERFACES GRÁFICA DE USUÁRIO (GUI). 
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Através da visualização gráfica em cores e com alta definição, torna-se prático e 

rápido ao operador obter informações precisas a respeito do status do processo. 

Em vez de um simples piscar de uma lâmpada, o operador tem uma melhor visua-

lização quando efetivamente enxerga o abrir de uma válvula, o acionamento de 

um motor, etc. 

Dispõe-se também de elementos animados graficamente utilizando cores e textos 

explicativos para o tipo de visualização, [2]. 

 

Estas interfaces devem ser capazes de atualizar constantemente em tempo real 

todas as variáveis apresentadas, bem como possuir mecanismos de alarme para 

despertar a atenção do operador quanto a alguma ocorrência anormal e se possível 

indicar atitudes a serem tomadas. Todas as animações gráficas devem se aproxi-

mar o máximo possível do layout real de uma planta industrial para que torne 

mais intuitiva e auto-explicativa, [7]. 

 

4.4 – INTERFACE HOMEM-MÁQUINA. 

 

Atualmente estas interface estão disponíveis em duas principais opções básicas: 

 

Hardware específico do fabricante do PLC: Apresenta vantagem por ser um 

dispositivo totalmente integrado ao PLC adotado, possui alto índice de adaptação 

ao ambiente industrial, entretanto possui o inconveniente de ser utilizada apenas 

com equipamentos de seu fabricante. 

 

Software supervisório executado em computador: São projetados para comuni-

car-se com os mais diversos tipos de marcas e modelos disponíveis no mercado. 

Como normalmente são executados em computadores, sua utilização em chão de 

 

 

41



 

 

fábrica, poderá implicar no uso de computadores industriais, os quais têm maiores 

garantias de proteção ao meio ambiente industrial, porém apresentam maiores 

custos, [16]. 

 

4.5 – SOFTLOGIC. 

 

Com o avanço da tecnologia, os computadores atuais conseguem processar dados 

com velocidades muito maiores que os PLC’s, entretanto associados ao conceito 

de chão de fábrica, fizeram com que surgisse o conceito de SoftLogic ou SoftPLC, 

onde o computador tem como tarefa o controle, mas a aquisição dos dados é reali-

zada por outros dispositivos que se comunicam com ele por redes de barramentos, 

[2]. 

 

Tem sido comprovado que este recurso torna mais rápido o tempo de programa-

ção, além de suportar várias linguagens, facilitar a implementação de cálculos 

complexos e permitir simulação do programa. 

O SoftLogic possui arquitetura aberta, permitindo a utilização de hardware para 

aquisição de vários fabricantes, [7]. 

 

4.6 – CONCLUSÃO. 

 

Como a tecnologia do PLC tem avançado, existem diferentes tipos de linguagens 

de programação, capacidade de comunicação e muitas outras características. O 

PLC hoje tem oferecido ciclo de programas mais rápidos, sistemas de entradas e 

saídas mais compactos, interfaces especiais que permite que aparelhos sejam co-

nectados diretamente no PLC. Além de comunicar com outros sistemas de contro-
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les, eles também podem realizar funções que indiquem suas próprias falhas, como 

também as falhas da máquina ou do processo. 

As linguagens de programação oferecem aos programadores, condições para que 

possam aproveitar o máximo de desempenho de seu equipamento. Tal desempe-

nho pode ser conseguido através de software de programação oferecido pelo pró-

prio fabricante do equipamento ou desenvolvimento próprio. Quando bem elabo-

radas, transforma-se em ferramentas para o controle com tela que representam 

todo o processo de forma que os pequenos detalhes são tratados sem o conheci-

mento do operador. Pode também auxiliar na interconexão com outras redes, que 

podem ser facilmente desenvolvidas. 
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5 – REDES DE COMUNICAÇÃO. 

 

Os sistemas de automação e controle têm se apoiado cada vez mais em redes de 

comunicação industriais, devido à complexidade dos processos industriais e pela 

distribuição geográfica em que se encontram nas instalações. A comunicação de 

dados pode ser local, através de redes industriais; ou remota, implementadas em 

sistemas para aquisição de dados, supervisão e controle de processo. 

 

Em relação aos níveis de sistema de automação, a integração de equipamentos e 

dispositivos tem proporcionado o desenvolvimento de tecnologias de comunica-

ção de dados para atender aos requisitos das diversas aplicações industriais. 

 

Há várias tecnologias disponíveis no mercado tais como: DeviceNet, AS-

Interface, Fieldbus, Profibus, Industrial Ethernet e muitas outras. São alternativas 

que leva o usuário a questionar qual seria o meio mais viável em relação à conec-

tividade. Não se pode afirmar que existe uma única solução para todas as necessi-

dades devido a diversificação dos segmentos e aplicações industriais. Diferentes 

esquemas de comunicação de dados em ambientes industriais tem sido desenvol-

vido já há algum tempo, buscando estruturas que garantam a segurança na trans-

missão dos dados, e velocidade de comunicação. Baseada nos requisitos particula-

res de cada aplicação industrial existe uma opção para atender às suas necessida-

des, [16]. 

 

 

 

44



 

 

5.1 – CLASSIFICAÇÃO DAS REDES DE COMUNICAÇÃO. 

 

O sistema de automação tem como principal objetivo a comunicação de dados, ou 

seja,  dar suporte a integração de informações entre os diversos elementos que 

compõem este sistema. Tomando como base a pirâmide CIM – Computer Integra-

red Manufacturing (Figura 5.1), pode-se identificar cinco níveis de dispositivos e 

equipamentos característicos de um sistema de automação [16]: 
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Nível 2: composto por
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Figura 5.1 – Pirâmide CIM [16]
volumes de dados com constantes de tempo da ordem de 

de resposta muito curtos). Orientado a dispositivos, tais 

res, que interagem diretamente com o processo. 

s moderados de dados com constantes de tempo da ordem 

s de milisegundos. É onde encontram-se as unidades de 

 de dados mais complexas e grande interação entre disposi-

gração entre unidades inteligentes, de naturezas diversas. 

 equipamentos de supervisão, onde predominam maiores 

 intercambiáveis com base eventual ou cíclica. 
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Nível 3: formado por sistemas de gestão da produção com grandes quantidades de 

dados transferidos em tempo significativo. 

 

Nível 4: caracterizado por sistemas corporativos com volumes maciços de dados 

intercambiáveis através de recursos de multimídia com constantes de tempo da 

ordem de grandeza de segundos em tempo significativo, essencialmente de domí-

nio da informática. 

 

Torna-se difícil uma tecnologia atender todas as condições necessárias para a co-

municação de dados, sabendo assim que há diferentes implementações de redes 

para cada característica específica. 

 

Atendendo as necessidades e integração em todos os níveis, as redes industriais 

dividem-se em quatro classes [16]: 

 

Sensorblus: Determinística com tempos de resposta extremamente curtos, dedi-

cada a atender às necessidades de comunicação no nível dos sensores e atuadores, 

predominantes de natureza discreta. Exemplos: AS-I, Seriplex, etc. 

 

DeviceBus: Determinística com alta performance orientada para a distribuição 

dos automatismos (dispositivos de controle) e seus periféricos com íntima relação 

com unidades centrais de processamento. Exemplos: DeviceNet, Device Word-

FIP, Interbus-S, Profibus-DP, etc. 

 

FieldBus: Alta performance e estrutura de dados mais complexa aplicada na co-

municação entre unidades inteligentes tipicamente em processos contínuos. Ex-
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emplos: Fieldbus Foundation, Fieldbus WorldFIP, Modbus, Profibus-FMS, 

Profibus-PA, etc. 

 

DataBus: Capacidade de controlar grandes quantidades de informações em tempo 

significativo destinada ao domínio da informática industrial. Exemplos: Ethernet 

TCP/IP, MAP, FDDI, etc. 

 

A classificação das redes de comunicação industrial não é suficiente para permitir 

uma seleção adequada, devido a existência de várias redes de mesma classifica-

ção, entretanto torna-se necessário considerar outros elementos para análise os 

quais devem ser observados como confiabilidade, performance, capacidade opera-

cional e funcionalidade. 

 

5.1.1 – Confiabilidade. 

 

A confiabilidade baseia-se em garantir a idoneidade das informações e a capaci-

dade de transporte de dados em tempo compatível. Os principais fatores que inter-

ferem na confiabilidade são [8]: 

 

Concepção Determinística: garante a disponibilidade de informações entre seus 

integrantes em um tempo determinado. Sendo uma característica intrínseca das 

redes determinísticas, dependendo da aplicação, algumas redes probabilísticas 

podem apresentar tal concepção onde a probabilidade de disponibilizar informa-

ções em um tempo determinado seria suficientemente elevada para traduzir-se em 

garantia. 
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Tratamento de Erros: a rede torna-se capaz de identificar e tratar erros ocorridos 

no intercâmbio de informações. Sendo o erro uma característica inseparável do 

processo de comunicação a rede deve identifica-lo e trata-lo adequadamente, evi-

tando que uma informação, partindo de uma origem sofra distorções durante o 

processo de comunicação e seja interpretada no destino de forma incorreta. 

 

Imunidade Elétrica (EMI/RFI): a rede deve apresentar características de isola-

ção e susceptibilidade eletromagnética compatíveis com o ambiente elétrico, no 

qual a rede será aplicada. Devido à dificuldade de identificar e corrigir problemas 

dessa natureza, a não observação deste fator implica em conseqüências altamente 

negativas à confiabilidade e a performance da rede. 

 

Segurança: deve ser observado a compatibilidade da rede com o ambiente físico, 

no qual a mesma será aplicada tal como áreas com risco de explosão, ambientes 

com umidade excessiva, presença de substâncias corrosivas, etc. 

 

5.1.2 – Performance.  

 

A performance identifica a eficiência e a eficácia da rede como instrumento de 

intercâmbio de informações. Entre os fatores que a caracterizam tem-se [8]: 

 

Tempo de Resposta: tempo consumido pela rede para transferência de informa-

ções.  Não se trata da velocidade de comunicação, a qual não é fator de medida 

direto da performance, visto que a mesma considera a taxa de transferência total 

de dados da rede, ou seja, incluindo informações de controle e gestão, as quais 

compõem o chamado Envelope de Comunicação (Overhead). O tempo de resposta 

deve considerar medidas como o Throughput, que define a taxa de transferência 

exclusivamente de informações (sem o envelope), ou Tempo de Ciclo, que identi-
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fica o tempo total necessário para o intercâmbio de informações na rede, conside-

rando um determinado volume de dados e/ou uma determinada quantidade de in-

tegrantes. 

 

Método de Acesso: define o gerenciamento do uso da rede por seus integrantes. 

Algumas redes de acesso livre, por exemplo, podem permitir a apropriação de 

seus recursos por um de seus integrantes por um tempo excessivo, tomando-a in-

disponível aos demais nesse período. Já redes com princípio Pergunta-Resposta 

(Query-Response), por exemplo, exigem um ciclo adicional para cada ciclo de 

comunicação. Filosofias de acesso compartilhado, apesar dos limites de acesso 

impostos, permitem um uso mais democrático dos recursos de comunicação sem 

prejuízos à performance. 

 

5.1.3 – Capacidade Operacional. 

 

A capacidade operacional da rede é composta de recursos disponíveis para a efeti-

vação da comunicação de dados em uma aplicação. Existem vários fatores que 

podem ser definido como [8]: 

 

Quantidade de Componentes: determina o número de elementos que podem ser 

interligados na rede de comunicação simultaneamente e verifica a compatibilidade 

com a quantidade de dispositivos que se deseja integrar considerando ainda futu-

ras expansões. 

 

Área de Cobertura: especifica a abrangência física da rede em relação à distân-

cia máxima, a qual deve atender às necessidades de posicionamento remoto diver-

sos integrantes. 
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Topologia: define a adaptação geográfica da rede na localidade onde a mesma 

será implantada. Entre as topologias mais conhecidas temos Barramento (Bus), 

onde os integrantes estão interligados a um cabo de comunicação principal (trunk 

cable); Anel (Ring), onde os integrantes estão interligados a um cabo de comuni-

cação principal conectado em ambas as extremidades formando um perímetro 

fechado; Estrela (Star), onde todos os integrantes da rede são interconectados em 

um ponto central; e Árvore (Tree), composta de vários segmentos de rede em to-

pologia de Barramento derivados uns dos outros. 

 

 

5.1.4 – Funcionalidade.  

 

A funcionalidade está relacionada a fatores associados com a implementação e a 

utilização da rede de comunicação, entre os quais pode-se destacar [8]: 

 

Instalação: a implantação da rede e todos os seus componentes de maneira sim-

ples facilita a sua operação e reduz a probabilidade de erros, devido à utilização de 

dispositivos e acessórios de fácil manuseio sem a necessidade de procedimentos e 

ferramentas especiais. 

 

Programação: devido à característica inteligente da rede de comunicação e seus 

componentes, há a necessidade de um processo de configuração e/ou parametriza-

ção para permitir a sua correta operação. Recursos de configuração baseados em 

regras simples e de fácil compreensão, facilitam esse processo, tornando mais 

segura e confiável a implementação da rede. 

  

Manutenção: em caso de falha, a intervenção na rede ou em seus componentes, 
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deve ocorrer da forma mais simples possível. Tal intervenção será normalmente 

executada por pessoas que na maioria das vezes não são especializados em redes 

(técnicos, instrumentistas, etc.), orientados agilizar a solução da falha. Procedi-

mentos de manutenção complexos e necessidades de treinamentos específicos 

podem dificultar a correção de problemas, mesmo os mais simples, como a substi-

tuição de um atuador inteligente por outro, o que pode implicar em perdas de pro-

dução ou mesmo danos de materiais ou pessoais irreversíveis. 

 

Expansão: Acompanhando as necessidades industriais e a evolução natural dos 

sistemas de automação, a rede comunicação deverá ser expandida adequando-se a 

novas realidades. Tal expansão deve obedecer um procedimento que não com-

prometa os demais aspectos da rede. 

 

5.2 – PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO. 

 

O protocolo de comunicação tem como objetivo, permitir a troca de informações 

entre dois processos quaisquer, dentro de um sistema distribuído. 

Vários protocolos de comunicação foram desenvolvidos por diferentes fabricantes 

de equipamentos industriais. Esta diversidade tornou impossível o estabelecimen-

to de uma comunicação adequada entre seus participantes, a menos que utilizas-

sem o mesmo protocolo de comunicação. Com esta filosofia de padronização, 

foram criadas várias associações para este fim, as quais são compostas por usuá-

rios, fabricantes e institutos de pesquisa que tentam consolidar um padrão tecno-

lógico de interesse mundial, [9]. 

 

Dentre os protocolos industriais mais conhecidos, pode-se citar:  DeviceNet, AS-

Interface, Fieldbus, Profibus, Industrial Ethernet. 
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5.2.1 – DeviceNet. 

 

A rede DeviceNet classifica-se como uma rede de dispositivo, sendo utilizada 

para interligação de equipamentos de campo, tais como sensores, atuadores, 

AC/DC drives e PLC’s. 

 

Foi desenvolvida pela Allen Bradley sobre o protocolo CAN (Controller Area 

Network) e sua especificação é aberta e gerenciada pela DeviceNet Foundation. 

CAN, por sua vez, foi desenvolvida pela empresa Robert Bosh Corp. como uma 

rede digital para a indústria automobilística, [9]. 

 

Existem inúmeros fornecedores de chips CAN: Intel, Motorola, Philips/Signetics, 

NEC, Hitachi e Siemens. 

 

A rede DeviceNet permite a conexão de até 64 nodos. O mecanismo de comuni-

cação é peer to peer com prioridade. O esquema de arbitragem é herdado do pro-

tocolo CAN e se realiza bit a bit. A transferência de dados se dá segundo o mode-

lo produtor consumidor, [9]. 

 

5.2.1.1 – Características da rede DeviceNet. 

 

A rede DeviceNet apresenta as seguintes características [10]: 

 

Interoperacionabilidade: Proporciona simplicidade na especificação de protoco-

lo através de padronização como conectores de equipamento do tipo aberto e fe-

chado, indicadores de diagnósticos led's e perfil de componentes. 
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Interpermutabilidade: Flexibilidade e escolha do usuário em relação a equipa-

mentos como push buttons, start de motores, photo células, chaves, etc. 

 

Tecnologia CAN: Assegura em ambos fins, usuários e a variedade de industrias o 

entendimento e aceitação. 

 

Melhora da produtividade: Proporciona melhoria na produtividade global dando 

ao usuário maior escolha e estímulo nas inovações de componentes que possam 

melhorar a exatidão. 

 

Redução do custo: Minimiza custos nas instalações de cabos. 

 

Baixo custo de manutenção: A instalação e remoção de componentes podem ser 

feitas sem causar danos aos demais. 

 

5.2.3 – AS–Interface. 

 

A rede AS-Interface - Actuator-Sensor-Interface foi inicialmente desenvolvida por 

um pool de empresas alemãs e suíças capitaneadas pela Siemens para ser uma 

alternativa de rede para interligação de sensores e atuadores discretos. Em 1998 a 

rede foi padronizada e recebeu o nome EN50295. 

 

A rede AS-I pode se conectar ao nível de controle principal de duas formas. A 

primeira forma é a conexão direta, onde o mestre é parte de um PLC ou PC sendo 

executado dentro dos tempos de ciclos determinados por esses dispositivos. Um 
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mestre AS-I pode ser construído por qualquer fabricante uma vez que trata-se de 

um padrão aberto.A segunda maneira de se conectar é através de um acoplador 

entre uma rede de mais alto nível e a rede AS-I. Hoje existem acopladores para as 

redes de campo mais importantes como: Profibus, Interbus, FIP, DeviceNet, 

CAN, etc., [11]. 

 

5.2.4 – Fieldbus. 

 

Fieldbus é um sistema de comunicação digital bidirecional que interliga equipa-

mentos inteligentes de campo com sistema de controle ou equipamentos localiza-

dos na sala de controle. 

 

Este padrão possibilita a comunicação entre uma variedade de equipamentos, co-

mo: Transmissores; Válvulas; Controladores; PLC's; Leitora de código de barra; 

Programadores; Registradores etc., [11]. 

 

5.2.4.1 – Níveis do Fieldbus. 

 

O Fieldbus é baseado no modo OSI (Open System Standards Organization), e 

consiste de oito níveis, [12]. 

 

Nível físico: Define o tipo de sinal de transmissão, o meio físico, a velocidade de 

transmissão de dados, etc. 

 

Nível de alcance: Define a interface entre o nível físico e o nível aplicativo. Esta-

belece como as mensagens devem ser estruturadas, garante a integridade das men-

sagens e controla o acesso à rede. 
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Nível de aplicação: Define como os dados e comandos são especificados, endere-

çamento e representação. 

 

Nível do usuário: Define variáveis e algoritmos para os blocos funcionais execu-

tarem tarefas como leitura de valor analógico, controle PID, geração de saída ana-

lógica ou totalização. 

 

5.2.5 – Profibus. 

 

A rede Profibus possui um protocolo de sistema aberto, e sua padronização, é uti-

lizada em larga escala em aplicações de manufatura. Pode ser subdividida em três 

grupos [7]: 

 

Profibus DP (Decentralized Periphery – periféricos descentralizados): Caracteri-

za-se por ser desenvolvido para aplicações que exigem operar com altas velocida-

des de transferências de dados. Destina-se à configuração de chão de fábrica, uma 

vez que promove a conexão com dispositivos de campo de forma distribuída. 

 

Porfibus FMS (Field Message Specification – especificação de mensagens em 

barramento de campo): Possui grande funcionalidade de comunicação. É caracte-

rizado por atuar junto ao barramento superior utilizado no chão de fábrica, pro-

movendo a comunicação entre controladores programáveis e computadores em 

geral. Oferece grande flexibilidade e é utilizado em tarefas de comunicação com-

plexas e extensas. 
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Profibus PA (Process Automation – processos de automação): Orientado para 

processos de automação no chão de fábrica, permite que sensores e atuadores se-

jam conectados em um par de fios comuns dentro de um sistema de comunicação. 

 

5.2.6 – Industrial Ethernet. 

 

Desenvolvida pela Xerox em 1970, a Ethernet é a rede mais utilizada no mundo 

para troca de informações entre PC's. 

 

Nos últimos anos, a rede Ethernet passou por uma longa evolução formando-se na 

rede de melhor faixa e desempenho para uma variada gama de aplicações indus-

triais. A evolução se deu na direção de uma topologia estrela com par trançado. 

As velocidades da rede cresceram de 10 Mbps para 100 Mbps e agora alcançam 1 

Gbps (IEEE802.3z ou Gigabit Ethernet). A Gigabit Ethernet disputa com a tecno-

logia ATM o direito de ser a espinha dorsal (backbone) das redes na empresa. 

Nesta evolução, destaca-se ainda o uso de hubs inteligentes com capacidade de 

comutação de mensagens e o uso de cabos full duplex em substituição aos cabos 

half duplex mais comumente utilizados. Isto faz com que a rede se torne determi-

nística e reduzem a probabilidade de colisão de dados, [13]. Esta evolução derruba 

em parte a teoria de alguns fabricantes de hardwares que dizem que: "A Automa-

ção Industrial necessita de uma rede com alta velocidade, que seja deterministica 

e com isolação elétrica para efetuar intertravamento entre estações de controle". 

Muitas delas utilizadas não atendem a estes requisitos, como é o caso da Profibus 

FMS e a Modbus. 

 

Entre diferentes fabricantes de hardware, a rede Ethernet pode ser utilizada como 

Control Network em uma estação de supervisão Scada que pode "trocar dados" 
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com diferentes PLC's utilizando somente uma placa de rede Ethernet com TCP/IP, 

[14]. 

 

5.3 – CONCLUSÃO. 

 

As redes para aplicações industriais possuem padrões diferentes para necessidades 

diferentes. Têm como objetivo a comunicação de dados aplicados ao ambiente 

industrial e a integração de informações de diversos elementos que compõem o 

sistema de automação. Necessita-se conhecer as suas diferenças, viabilidade de 

implantação e dimensionamento daquela que melhor atenda às suas necessidades. 
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6 – ESTUDO DE CASO. 

 

O objetivo deste estudo de caso é simplesmente demonstrar o uso da linguagem 

de programação de Diagrama de Blocos de Função (FBD – Function Block Dia-

gram), como citado no Capítulo 4, através da Figura 4.1.4. 

 

O estudo de caso proposto aqui, mostra apenas partes de uma aplicação utilizando 

o Software Concept Programming Unit, versão 2.5 XL EN desenvolvido pela Sh-

neider Automation GmbH, Copyright 1995-2001, o qual não é possível a visuali-

zação e/ou impressão de seu código fonte, por questões de sigilo industrial e que 

apresenta apenas parte da simulação do mesmo, no final deste capítulo. 

 

Foi simplesmente acompanhado um PLC e seu funcionamento em uma planta 

industrial da Bunge Fertilizantes S/A, localizada em Araxá – MG. 

 

MMoottoorr  EEllééttrriiccoo  

BBoommbbaa  ddee  óólleeoo  

MMaannccaall  SSoopprraaddoorr  

AAddmmiissssããoo  ddoo  aarr  MMaannccaall  TTaannqquuee  ddee  óólleeoo  

Figura 6.1 – Soprador utilizado na industrialização de ácido sulfúrico (SO2) 

[Bunge Fertilizantes S/A]. 
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Neste estudo de caso utiliza-se os princípios do controle automático e suas ações de con-

trole básicas, citados nos Capítulo 2, como os controladores, sensores atuadores, pressos-

tatos, etc. 

 

6.1 – Soprador. 

 

É mostrado aqui através de figuras, parte do programa de implementação para 

acionamento de um Soprador. 

 

A aplicação consiste em um sistema para acionamento de um Soprador utilizado 

no processo de industrialização de ácido sulfúrico (SO2), o qual utiliza um PLC 

Momentum desenvolvido pela Shneider Automation. 

 

A Figura 6.1.1 mostra um esquema de configuração do PLC Momentum utilizado 

no controle do Soprador. 

 

Figura 6.1.1 – Configuração do PLC Momentum do Soprador. 

[Bunge Fertilizantes S/A - 2003] 
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Rede ModBus Plus AAI52040 

ADI35000 
AAI52040 

ADM35010

Interface 1A
AAO92100 

Interface 2BAAI03000 

Figura 6.1.2 – Painel de instalação dos cartões de entrada/saída do PLC Momen-

tum. [Bunge Fertilizantes S/A – 2003] 

 

O soprador é composto pelos seguintes subsistemas: 

 

1. Proteções elétricas. 

2. Controle e proteção de lubrificação. 

3.  Sistema de supervisão. 

 

6.1.1 – Proteções elétricas. 

 

Estas proteções são realizadas nos quadros de força ou CCM’s, sendo estes 

responsáveis pelo fornecimento de energia e pela proteção quanto a sobrecorrentes, 

fugas para terra, defasagem de tensões e dispositivos para manobras de 

bloqueios/desbloqueios quando necessitar uma manutenção. 

 

Existem três gavetas em 440 VAC e um quadro de força em 6900VAC para: 
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- HV-2100 – Válvula de controle na sucção do Soprador (IGV). 

- AQ-201 – Resistência de aquecimento do óleo no reservatório. 

- BM-201M – Bomba de óleo lubrificante. 

- QF-701 – Motor principal de alta tensão do Soprador. 

 

6.1.2 – Controle e proteção de lubrificação 

 

Responsável pela garantia de fornecimento contínuo de óleo lubrificante aos man-

cais do motor principal e do soprador. Pode-se ainda subdividir em outras partes: 

 

1. Controle de temperatura de óleo no reservatório: O termostato aciona 

diretamente a gaveta energizando as resistências. 

 

2. Bomba de acionamento elétrico: É o comando acionado diretamente via 

operador. Fornece fluído lubrificante inicial necessário para os mancais antes da 

partida do soprador principal. 

 

3. Bomba de acionamento mecânico: Acionamento por polias ligadas dire-

tamente ao eixo do motor principal garantindo lubrificação enquanto existir giro 

no motor, e substitui a bomba de acionamento elétrico que pode até ser desligado. 

 

4. Proteções: 

 

- De nível, garantindo a existência de óleo para lubrificação. 
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- De fluxos, garantido uma vazão mínima de óleo a cada mancal do Soprador. 

São dois fluxostatos para os mancais do Soprador e um fluxostato no recalque da 

bomba acionada por polias. 

- De pressão, garantindo a pressão mínima para garantir vazões necessárias. Há 

um pressostato no bloco de distribuição. 

- De temperatura, garantindo que a temperatura não ultrapasse determinados 

limites do óleo lubrificante, nos mancais do Soprador e um na saída do ar do So-

prador. 

- De vibração, garantido que a vibração não ultrapasse determinados limites. Há 

dois medidores de vibração nos mancais do Soprador que enviam os sinais para 

um módulo onde indica e retransmite os respectivos sinais para o PLC, Figura 

6.1.2.1. 

 

 

Figura 6.1.2.1 – Sensor de vibração dos Mancais do Soprador. 

[Bunge Fertilizantes S/A]. 

 

6.1.3 – Sistema de supervisão. 

 

Os sistemas supervisórios são poderosos softwares aplicativos que permitem que 

sejam monitoradas e rastreadas informações do processo produtivo. As informa-

ções podem ser visualizadas  por intermédio de quadros sinóticos animados com  
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indicações instantâneas das variáveis de processo (vazão, temperatura, pressão, 

volume, etc), como pode ser visto na figura 6.4.1. Os dados são provenientes do 

controle do PLC, podendo os sistemas supervisórios gerenciar processos de qual-

quer tamanho ou natureza. Estes auxiliam no processo de implantação da qualida-

de e de movimentação de informações para gerenciamento e diretrizes. 

 

Possui duas funções básicas como [18]: 

 

1. Aquisição de dados - Esta é uma função muito importante para a funcionali-

dade do sistema. A aquisição de dados está na retirada de informações do proces-

so através da conexão que o computador terá com o PLC, que controla o processo 

e detém em sua memória todos os eventos que estão ocorrendo em tempo real. 

 

2. Gerenciamento de dados - Após a aquisição de dados a apresentação dos 

mesmos, retirados do processo, de maneira clara e precisa, em tempo real de exe-

cução. A principal apresentação dos dados é demonstrada nas telas de apresenta-

ção dos processos. Esses dados são manipulados e distribuídos para os módulos 

do software e apresentados em forma de telas, relatórios, históricos, alarmes, etc. 

 

Os sistemas supervisórios são softwares multitarefa preemptivo. Eles executam 

diversas tarefas ao mesmo tempo, priorizando aquelas que são mais críticas, por 

exemplo, a aplicação que faz a aquisição e gerenciamento dos dados é mais priori-

tária do que aquela que exibe o dado na tela. 

 

O sistema de supervisório é responsável pela integração de todos subsistemas e 

fornecimentos de meios para interação com operadores de forma bastante intuiti-

va, [18]. 
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Neste caso está composto por três partes básicas da seguinte forma: 

 

1. PLC Momentum – Responsável por todas as lógicas de comandos e prote-

ções. É realizado através do recebimento de todos sinais de diversos dispositivos 

de campo tais como termômetros, pressostatos, fluxostatos, sensores de vibrações, 

sinais das gavetas, botoeiras e etc. que em seguida são processados de acordo com 

uma lógica fornecida pelo fabricante do equipamento e a disponibilização/envio 

destas informações para os comandos e supervisório de operação. 

2. O conjunto do PLC é formado por uma CPU e dois módulos remotos re-

cebendo e enviando sinais analógicos e digitais ao campo e um módulo de rede 

para disponibilizar sinais para o supervisório. 

 

 

CPU Stand By CCPPUU  PPrriinncciippaall  

MMóódduullooss  
RReemmoottooss  

CCaabboo ddee rreeddee MMooddBBuuss PPlluuss

Figura 6.1.3.1 – CPU e módulos remotos. 

[Bunge Fetilizantes S/A] 

 

3. Módulos de comunicação – Responsável pela integração do PLC com o 

supervisório (WIZCON) na sala de operação. Existem dois módulos, junto ao 

próprio PLC Momentum e outro no PLC de processo, estes módulos se fizeram 
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necessários para realizar a interface entre diferentes tipos de PLC e garantir o ní-

vel de isolação necessário para o tráfego de informações de rede industrial junto a 

outros cabos com deferentes tipos de sinais e formar um protocolo comum na co-

municação. A comunicação é feita através da Rede ModBus e ModBus Plus, as 

quais foram definidas no Capítulo 5. 

 

4. Supervisório de operação (WIZCON) – Este é a IHM (Interface Homem 

Máquina), responsável pela interação do operador com todo o sistema. É através 

deste que o operador aciona comandos, altera abertura de válvulas, faz leituras de 

diversas informações e recebe mensagens de alarmes quando alguma falha ocor-

rer. Na sala de operação as duas estações com WIZCON fazem acesso redundante 

ao sistema do Soprador. 

 

 

Figura 6.1.3.2 – Máquinas da sala de operação instalados com WIZCON. 

[Bunge Fertilizantes S/A]. 

 

6.2 – Procedimentos para partida do Soprador. 
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Antes de iniciar a operação de partida do equipamento, verifica se todos os equi-

pamentos envolvidos encontram-se em perfeitas condições para coloca-lo em ope-

ração. 

Logo em seguida verifica junto ao pessoal da manutenção elétrica quanto às con-

dições dos CCM's e Quadros de Força e caso tudo esteja em perfeitas condições 

então inicia-se o processo de partida do Soprador. 

 

Observações: 

 

Operações para ligar ou desligar equipamentos no Soprador podem ser feitas do 

supervisório, caso os equipamentos estejam selecionados para acionamento remo-

to ou via botoeira local, caso estes estejam selecionados para operar localmente. 

Porém independentemente do modo de seleção de operação dos equipamentos as 

proteções irão atuar da mesma maneira. 

 

Qualquer condição de anormalidade do sistema será acusado como alarme no su-

pervisório, onde um texto descritivo apresenta em detalhes qual falha esta ocor-

rendo e mesmo que operador tente forçar os comandos, estes não terão efeitos 

enquanto a falha persistir. 

 

Não havendo nenhum alarme, isto quer dizer que todas condições de proteção e 

segurança foram satisfeitas. 

 

6.3 – Para ligar a bomba de acionamento elétrico. 

 

1. A chave de nível não deve estar dando alarme de nível alto. 

2. Ligar a bomba de acionamento elétrico. 
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6.4 – Para ligar Soprador 

 

1. A bomba de acionamento elétrico deve estar em funcionamento há pelo 

menos 10 min. 

2. A temperatura do óleo lubrificante deve ser maior de 15º C e menor que 

65º C. 

3. A pressão de óleo para lubrificação deve ser maior de 2 Kg/cm2 

4. O fluxo de óleo para o mancal do lado do acionamento (LA) deve ser mai-

or que 28 L/min. 

5. O fluxo de óleo para o mancal do lado oposto do acionamento (LOA) deve 

ser maior de 10 L/min. 

6. As temperaturas internas das 3 fases do motor devem estar menores que 

120º C. 

7. A válvula Dumper (IGV) deve estar totalmente fechada. 

8. Ligar motor principal do soprador. 

9. Aguardar 30 segundos. 

10. Abrir a válvula IGV para posição mínima (máxima 30%). 

11. Aguardar 30 segundos. 

12. Abrir a válvula para posição desejada. 
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DDeettaallhhee  ddoo  SSoopprraaddoorr  

Figura 6.4.1 – Tela do supervisório da sala de operação para partida do Soprador. 

[Bunge Fertilizantes S/A]. 

Figura 6.4.2 – Tela do supervisório que detalha o Soprador. 

[Bunge Fertilizantes S/A]. 
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6.5 – O Soprador em funcionamento. 

 

Quando o Soprador está em funcionamento o sistema de proteção monitora cons-

tantemente todos sinais dos instrumentos que detectam qualquer anomalia no sis-

tema. Assim o motor principal do Soprador irá para caso aconteça alguma das 

falhas abaixo: 

 

1. Temperatura do óleo lubrificante maior que 65º C. 

2. Pressão de óleo para lubrificação menor de 2 Kg/cm2 

3. Fluxo de óleo para mancal do lado do acionamento menor que 28 L/min. 

4. Fluxo de óleo para mancal do lado oposto do acionamento menor que 10 

L/min. 

5. Temperaturas internas das 3 fases do motor devem estar maiores que 120º C. 

6. Sobrecarga no motor principal (pelo quadro de força). 

7. Proteções atuadas no Relé microprocessado SEL (pelo quadro de força). 

8. Baixa Velocidade do motor principal do soprador. 

9. Temperatura do ar de saída do soprador maior de 158º C. 

10. Vibração nos mancais do soprador maior que 11mm/s 

11. Intertravamento do restante do processo (planta). 

 

Observações: 

 

Qualquer falha que ocorrer irá disparar uma mensagem de alarme com descritivo 

da falha para o operador. 
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Quando o Soprador está em operação normal, o operador caso queira pode desli-

gar a bomba de lubrificação por acionamento elétrico, pois a lubrificação será 

mantida pela bomba com acionamento através de polias. Porém existe uma chave 

de baixo fluxo no recalque da bomba de acionamento por polias que se acusar 

vazão baixa irá ligar automaticamente a bomba de acionamento elétrico e enviará 

um alarme no mesmo instante ao operador, evitando desta forma parar o soprador 

por deficiência na lubrificação. 

 

6.6 – Para parar o Soprador. 

 

1. Basta acionar o comando para desligar o motor principal do Soprador. 

2. Aguardar um tempo até motor parar de girar completamente. 

3. Fechar a válvula IGV. 

 

Observações: 

 

No instante em que for comandado para desligar o motor principal do Soprador a 

bomba de lubrificação de acionamento elétrico iniciará o funcionamento automá-

tico e mesmo que o operador tente parar a bomba não será possível. A bomba de 

acionamento elétrico ficará ligada por mais 10 minutos mantendo o fluxo dos 

mancais até a completa parada do Soprador. 

 

6.7 – Relação de alarmes configurados para indicar no Supervisório. 

 

O objetivo dos alarmes é fazer com que os usuários sejam informados sobre qual-

quer anomalia ou mudança de estado durante o processo e, então, poderem ser 

tomadas as medidas necessárias para superar as anomalias e manter um bom de-
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senvolvimento do processo. Na configuração dos alarmes o usuário precisa definir 

[18]: (figura 6.7.1). 

 

- As mensagens de alarmes a serem emitidas. 

- As prioridades e funções de cada alarme. 

- As formas de conhecimento e pós-conhecimento do alarme. 

- Os grupos de alarmes. 

- Quais tags serão ligados a alarmes e quais são seus limites. 

- Como guardar os eventos de alarmes (históricos, arquivos ou relatórios). 

  

Alarmes que não param o Soprador. 

 

1. Nível baixo de óleo do reservatório. 

2. Fluxo baixo de óleo na bomba de acionamento por polias. 

3. Temperatura de óleo lubrificante acima de 60º C. 

4. Temperatura do ar de saída acima de 148º C. 

5. Temperatura interna motor, fase A acima de 110º C. 

6. Temperatura interna motor fase B acima de 110º C. 

7. Temperatura interna motor fase C acima de 110º C. 

8. Temperatura mancal motor LA acima de 85º C. 

9. Temperatura mancal motor LOA acima de 85º C. 

10. Temperatura mancal soprador LA acima de 85º C. 

11. Temperatura mancal soprador LOA acima de 85º C. 

12. Vibração mancal soprador LA acima de 7 mm/s. 
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13. Vibração mancal soprador LOA acima de 7 mm/s 

14. Falta de confirmação da BM-20l. 

15. BM – 201 desligada do campo e operação em remoto. 

16. Falha na BM – 201. 

17. Falha na IGV. 

18. Falha na comunicação de dados entre PLC's. 

 

Alarmes que param o soprador. 

 

1. Pressão baixa de óleo lubrificante. 

2. Fluxo baixo na vazão óleo para manual Soprador LA. 

3. Fluxo baixo na vazão óleo para manual Soprador LOA. 

4. Temperatura de óleo lubrificante acima de 65º C. 

5. Temperatura doar de saída acima de 158º C. 

6. Temperatura interna motor, fase A acima de 120º C. 

7. Temperatura interna motor fase B acima de 120º C. 

8. Temperatura interna motor fase C acima de 120º C. 

9. Temperatura mancal motor LA acima de 95º C. 

10. Temperatura mancal motor LOA acima de 95º C. 

11. Temperatura mancal Soprador LA acima de 95º C. 

12. Temperatura mancal Soprador LOA acima de 95º C. 

13. Vibração mancal Soprador LA acima de 11 mm/s. 

14. Vibração mancal Soprador LOA acima de 11 mm/s. 

15. Falta de confirmação do motor principal SP – 201. 
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16. Falha no motor principal SP – 201.  

17. Motor principal SP – 201 desligado do campo e operação em automático. 

DDeeffiinnee  ooss  ccoommeennttáárriiooss  

attriibb ííddos ao a

DDeeffiinnee aa ccoonnddiiççããoo ddoo aallaarrmmee

Figura 6.7.1 – Tela do WIZCON 6.25 para programação dos alarmes do Soprador. 

[WIZCON versão 6.25] 

 

6.8 – Status dos equipamentos. 

 

No supervisório o operador terá todas indicações das variáveis analógicas tais 

como, temperaturas, vibrações, correntes e indicações de status dos equipamentos 

de forma bastante intuitiva. As variáveis analógicas estarão na imagem dispostas 

próximo aos pontos de suas respectivas medidas e o status será pela mudança de 

cores nos desenhos dos equipamentos. 
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6.9 – Significado das cores nos equipamentos: 

 

1. Azul – equipamento liberado para operar. 

2. Verde – equipamento em funcionamento. 

3. Vermelho piscante – equipamento com falhas sem reconhecimento do ope-

rador. 

4. Vermelho fixo – equipamento com falha, porém reconhecido pelo opera-

dor. 

5. Aparecendo "LOCAL" ao lado do equipamento – equipamento seleciona-

do para operar localmente. 

 

Além de todas estas informações apresentadas constantemente on-line ainda existe 

histórico dos alarmes e das variáveis mais importantes, armazenadas no sistema. 

VVaalloorr  
ssiimmuullaaddoo  

CCoonnffiigguurraaççããoo  ddooss  ppaarrââmmeettrrooss  ddooss  vvaalloorreess  ccoomm  aass  
ccoorreess  ppaarraa  aalleerrttaa  ddoo  ooppeerraaddoorr..    

PPaarrââmmeettrrooss  ppaarraa  
aacciioonnaammeennttoo  ddoo  

ll

SSiimmuullaaddoorr  ddee  
vvaalloorreess  ppaarraa  tteessttee  

ddoo  pprrooggrraammaa..  

VVaalloorr  ssiimmuunnllaaddoo  

Figura 6.9.1 – Tela do WIZCON para simulação de valores para teste do progra-

ma. [WIZCON, versão 6.25] 
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6.10 – Simulação de parte do programa de implementação do Soprador. 

 

A simulação do programa do Soprador é através do Software Concept Program-

ming Unit, versão 2.5 XL EN desenvolvido pela Shneider Automation GmbH, 

Copyright 1995-2001, citado no início deste capítulo.  

 

A Figura 6.10.1 mostra parte do programa que gera os tipos de alarme necessário 

para o funcionamento do Soprador.  

 

Figura 6.10.1 – Tela de parte do programa fonte do Soprador. 

[Software Concept Programming Unit, versão 2.5 XL EM]. 

 

A Figura 6.10.2 mostra a simulação de uma das condições de alarme que não pára o So-

prador. 
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A simulação é feita através de valores escolhidos aleatoriamente e que forçam o 

funcionamento do programa. 

 

Neste exemplo, a simulação é do alarme de alta temperatura do óleo lubrificante, 

se esta for maior ou igual a 85ºC. 

 

Foi escolhido 85,4ºC. Pode-se ver através da figura 6.10.2 a seta em verde, que o 

programa reconheceu que a temperatura é maior que 85ºC, a qual gera um alarme 

para o operador, através do sistema supervisório (WIZCON), porém não pára o 

Soprador. 

Nome da variável

Tipo da Variável

Endereço de memória 

Valor simulado 

IInnddiiccaa  qquuee  oo  pprrooggrraammaa
eessttáá  rrooddaannddoo  

Figura 6.10. 2 – Simulação do alarme de temperatura alta do óleo lubrificante. 

[Software Concept Programming Unit, versão 2.5 XL EM]. 
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Continuando com a simulação, força em seguida a próxima condição de tempera-

tura muito alta do óleo lubrificante a qual deve satisfazer a condição de maior ou 

igual a 95,0ºC. 

 

Foi escolhido 95,5ºC. Pode-se ver através da figura 6.10.3, a seta em verde, logo 

abaixo da primeira, que o programa reconheceu que a temperatura é maior que 

95ºC, a qual gera um alarme para o operador, através do sistema supervisório 

(WIZCON), porém pára o Soprador automaticamente. 

 

Neste instante é dado uma mensagem de alarme chamado de Popup (sem ilustra-

ção devido o equipamento estar em condições normais de operação) e que aparece 

instantaneamente para o operador, informando lhe que ocorreu algo de anormal e 

o equipamento foi desligado automaticamente. 

Nome da variável

Tipo da Variável

Endereço de memória

Valor simulado

IInnddiiccaa  qquuee  oo  pprrooggrraammaa
eessttáá  rrooddaannddoo  

Figura 6.10.3 – Simulação do alarme de temperatura muito alta do óleo lubrifi-

cante. [Software Concept Programming Unit, versão 2.5 XL EM]. 
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Estes dados são gerenciados pelo PLC e enviado ao sistema supervisório simuta-

neamente. 

Diante desta situação o sistema supervisório cria um histórico para diagnóstico de 

falhas, o qual auxiliar na manutenção do equipamento. 

 

6.11 – Conclusão. 

 

Neste exemplo conclui-se que através de recursos ligados à computação, junta-

mente com o PLC, através de uma interface homem-máquina, pode-se automati-

zar várias tarefas desenvolvidas manualmente, o que nos proporciona melhoria na 

produtividade e alívio no trabalho enfadonho de muitas operações manuais. Pode-

se ainda gerenciar toda uma planta industrial ou parte dela garantido a segurança 

operacional, a produtividade, a disponibilidade e a confiabilidade de seus equipa-

mentos. 
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7 – CONCLUSÃO. 

 

O trabalho descrito apresentou uma visão geral dos principais componentes 

utilizados na automação de processos industriais relacionados à computação. Um 

sistema completo envolve muitos assuntos que iniciam desde um estudo detalhado 

de todo o processo, equipamentos a serem utilizados, seqüência de operação, con-

troles automáticos, acionamentos e até mesmo o sensoriamento utilizado no chão 

de fábrica. 

 

Os controladores lógicos programáveis, como todas as ferramentas de automação, 

vivem em constante desenvolvimento, no sentido da redução custos e dimensão 

física, do aumento da velocidade e da facilidade comunicação e também para que 

se possa aperfeiçoar interfaces mais amigáveis ao homem. 

 

As linguagens de programação, permitem ao programador editar o programa utili-

zando sentenças e estruturas escritas em forma bem mais próxima da sua lingua-

gem cotidiana e que representam melhor a ação a ser executada. 

 

A tendência das redes industriais é pela utilização de uma arquitetura baseada em 

sistemas abertos. Isto se deve a necessidade de interatividade da informação da 

área produtiva aos softwares de gestão empresarial com o objetivo de aumentar a 

eficiência no planejamento e tomada de decisões. 

 

É possível encontrar PLC’s com características diversas, mas com características 
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próprias do fabricante e que estão em conformidade com padrões internacionais, o 

que garante a sua aceitação no mercado. 

 

Os PLC’s estão desempenhando um importante papel no controle de equipamen-

tos e processos, que pode ser o controle de um elevador de um edifício ou até 

mesmo o controle de um processo industrial envolvendo uma grande quantidade 

se dados interagindo com vários setores. 

 

O mercado recebe constantemente novos e melhores produtos que agregam valo-

res e ao mesmo tempo reduzem o custo das soluções baseadas em PLC’s. Portan-

to, é indispensável uma atualização contínua por intermédio de contato com fabri-

cantes e fornecedores, sendo a internet uma ótima opção. 

 

Aos poucos tem se observado, que alguns setores como bancos, hotéis, estacio-

namentos e outros seguimentos, através da inovação tecnológica ou por uma ques-

tão de marqueting, estão buscando a melhoria de seus processos através da auto-

matização. 

 

Portanto, a necessidade de atualização e formação contínua tem se tornado cons-

tante. O conhecimento e domínio das tecnologias utilizadas têm sido pré-requisito 

para a sobrevivência profissional em qualquer área. Na automação, o PLC ainda 

se destaca como solução nas mais variadas aplicações. 

 

Como proposta resultante deste trabalho fica aqui sugestões para uma possível 

continuidade do mesmo. 
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