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RESUMO

Este trabalho gira em torno da pergunta de quais seriam as características do
desenvolvimento de um sistema supervisório, aplicado a residências, mediante o
uso da programação de CLP’s formalizada pelo Procedimento Agusti. Será utilizado
como ferramenta uma maquete residencial a fim de simular seu controle, por meio
de CLP com programas aplicativos já elaborados, o qual será controlado pelo
sistema supervisório, será realizada a instalação de dispositivos elétricos a fim de
simular funções como irrigação, iluminação externa, abertura e fechamento dos
portões, controle de alarme contra invasão, câmeras de segurança, cobertura da
piscina, sistemas de detecção de fumaça, inundação e gás, alimentador do pet,
climatizador e controle analógico de iluminação ambiente. Para encontrar a resposta
desta importante questão, vale-se de revisões bibliográficas em torno de automação,
CLP’s e sistemas supervisórios, além do estudo a cerca do Procedimento Agusti, a
fim de buscar seu entendimento. Para a construção dos sistemas supervisórios,
serão utilizados dois programas aplicativos de CLP, já elaborados, sendo um deles
elaborado sem procedimento formal, e um elaborado de acordo com o Procedimento
Agusti. A fim de comparar ambos supervisórios posteriormente, será adotado o
método de Moraes e Castrucci (2001) para a elaboração de ambos supervisórios
conhecendo assim suas características. Para efeito de comparação, serão
analisadas características qualitativas e quantitativas de ambos supervisórios,
concluindo que o desenvolvimento de um sistema supervisório, aplicado a
residências, mediante o uso da programação de CLP’s formalizada pelo
Procedimento Agusti torna a elaboração do sistema supervisório mais simples,
organizado e flexível, reduzindo a quantidade de tags necessárias para realizar a
mesma tarefa de supervisão e controle, o que pode resultar em redução de custo
monetário na implantação do sistema supervisório. Entretanto, sugere-se pesquisas
mais aprofundadas em torno do tema para alcançar outros resultados para que
possam servir de elemento de comparação com os resultados apresentados neste
trabalho. Conclui-se ainda, que este trabalho possui contribuição acadêmica, por ser
elaborado de acordo com procedimentos e métodos formalizados, podendo ser
reconstruídos de acordo com os passos nele descrito.

Palavras chave: Sistemas Supervisórios; Procedimento Agusti; Automação
Residencial.



ABSTRACT

The present study is around the question of what would be the characteristics of the
development of a supervisory system, applied to residences through the use of
programming of PLCs formalized by the Agusti Procedure. A residential model will be
used as a tool in order to simulate its control through PLC with application programs
already developed, which will be controlled by the supervisory system. Electrical
devices will be installed to simulate functions such as irrigation, outdoor lighting,
opening and closing of gates, intrusion alarm control, security cameras, pool cover,
detection systems of smoke, gas escape and flooding, pet feeder, conditioner and
analog control of ambient lighting. For this purpose, it is used literature reviews about
automation, PLCs and supervisory systems, beyond the study about the Agusti
Procedure, seeking the best understanding. For the construction of supervisory
systems, will be used two application programs of PLC, already elaborated, one
being drawn up without formal procedure, and the other one prepared in accordance
with the Agusti Procedure. In order to compare both supervisory systems posteriorly,
it will be adopted the Moraes and Castrucci’s method (2001) to the elaboration of
both supervisory systems and so knowing their features. For comparison, will be
analyzed qualitative and quantitative characteristics of both supervisory systems,
concluding that the development of a supervisory system, applied to residences,
through the use of programming of PLCs formalized by the Agusti Procedure makes
the elaboration of the supervisory system more simple, organized and flexible,
reducing the amount of tags needed to accomplish the same task of supervision and
control, which can result in a reduced monetary cost in deploying the supervisory
system. However, it is suggested further research around this matter to achieve other
results in order that they can serve as a point of comparison with the results
presented in this paper. It can be concluded that this work has an academic
contribution, because it was prepared according to formalized procedures and
methods, being possible to be rebuilt according to the steps described therein.

Keywords: Supervisory Systems; Agusti Procedure; Home Automation.
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1 INTRODUÇÃO

A automação residencial é uma tendência mundial, este fato pôde ser

comprovado por meio de uma recente pesquisa realizada pela TECPAR (Instituto de

Tecnologia do Paraná), mostrando que o mercado de automação residencial no

Brasil cresceu 35% ao ano nos últimos três anos, totalizando um aumento de

aproximadamente 246% no mesmo período. Com tamanho aumento na procura de

projetos para automação residencial, o valor monetário necessário para realizar hoje

a mesma automação residencial é 50% menor do que há cinco anos. Segundo esta

pesquisa, o principal fator contribuinte para este aumento na procura de projetos

para automação residencial é o fato de que novas gerações de pessoas estão sendo

cada vez mais ligadas à tecnologia e ao adquirir sua casa própria desejam implantar

nela a tecnologia atual de supervisão e controle visando maior comodidade e

segurança.

A utilização de CLP’s industriais na automação residencial tornou-se viável

em função da sua queda de preço nos últimos anos, em função do aumento de sua

utilização dentro da indústria, e principalmente por possuir interface de programação

simples e intuitiva quando comparada à interface de programação dos micro

controladores.

A linguagem de programação Ladder foi a primeira linguagem de

programação para CLP’s produzidos em série, isto porque os primeiros

programadores eram técnicos e/ou engenheiros que trabalhavam dia a dia dentro da

indústria, acostumados com os diagramas elétricos contendo relés e contatores.

Recentemente, o professor Alisson Luiz Agusti, desenvolveu um novo

procedimento de programação, denominado Procedimento Agusti, que visa à

redução do número de instruções necessárias para escrever um software de

programação de CLP’s que realize determinada tarefa.

A grande dúvida e objeto de estudo da pesquisa apresentada por meio deste

TCC, é quanto à supervisão e controle deste novo procedimento de programação,

em quais pontos ela difere em relação ao procedimento de programação não formal

e se essas diferenças têm caráter positivo ou negativo.
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1.1 PROBLEMA

Quais as características do desenvolvimento de um sistema supervisório

aplicado a residências mediante o uso da programação de CLP’s formalizada pelo

Procedimento Agusti?

1.2 JUSTIFICATIVA

Com a diversificação dos programas hoje construídos com complexidades

cada vez mais elevadas, a quantidade de instruções dos programas de CLP estão

aumentando e tornando suas lógicas confusas, dificultando assim sua manutenção

ou a implantação de novas funções dentro de um programa já construído, ou até

mesmo a compreensão do programa já elaborado.

Visando a implantação de um novo procedimento de programação de CLP, é

necessário saber se este novo procedimento de programação realmente pode

mudar o conceito de programação a ser desenvolvida por engenheiros e técnicos

programadores de CLP’s, descobrindo quais suas características quanto a sua

supervisão e controle em relação a um programa desenvolvido sem um

procedimento formal, como hoje ocorre.

1.3 OBJETIVOS

Representam os propósitos deste trabalho, os objetivos podem ser divididos

em objetivo geral e objetivos específicos:

a) objetivo geral: propósito final ao qual se deseja alcançar;

b) objetivos específicos: etapas a serem seguidas e cumpridas de

maneira a alcançar o objetivo geral.
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1.3.1 Objetivo geral

Apresentar um comparativo entre um sistema supervisório desenvolvido a

partir de um programa de CLP com o Procedimento Agusti, e outro sistema

supervisório desenvolvido a partir de um programa de CLP sem procedimento

formal, aplicados em um simulador residencial.

1.3.2 Objetivos específicos

a. Levantar referências bibliografias sobre a implantação de automação

residencial;

b. Levantar referências bibliografias sobre CLP;

c. Levantar referências bibliografias sobre desenvolvimento de sistemas

supervisórios;

d. Efetuar a pesquisa – Estudo de caso;

e. Apresentar e discutir os resultados.

1.4 MÉTODO

a. Confeccionar o Simulador Residencial – Maquete;

b. Efetuar a instalação elétrica do Simulador Residencial;

c. Desenvolver o supervisório a partir do programa sem procedimento

formal;

d. Estudar o Procedimento Agusti;

e. Desenvolver o supervisório a partir do programa formalizado pelo

Procedimento Agusti;

f. Efetuar a comparação entre os dois programas.
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2 AUTOMAÇÃO

A intenção de automatizar sempre fez parte da vida do homem, a humanidade

sempre buscou, por meio de novos inventos, um estilo de vida decorrente de novos

hábitos assumidos diante de novos desafios e necessidades, com o objetivo de

encontrar alternativas para simplificar seu trabalho e substituir o esforço braçal por

outros meios e mecanismos, com isso, os indivíduos capazes de realizar as tarefas

que necessitassem de um intelecto mais desenvolvido eram, consequentemente,

mais valorizados. Desde a invenção da roda e sua utilização, na Ásia entre 3500 e

3200 a.C, a humanidade busca otimizar seu tempo aprendendo a criar novos

modelos e novas máquinas para alcançar o sucesso, realizar seus objetivos

rapidamente. As grandes descobertas trouxeram riquezas e marcaram época, como

por exemplo: os moinhos de água em 1086, na Inglaterra ao sul do rio Trent; a

invenção da máquina a vapor, pelo físico e engenheiro escocês James Watt, em

1781 (SILVEIRA;SANTOS, 2002).

 Automação pode ser definida como qualquer sistema baseado em

computadores, que substitui o trabalho humano visando soluções rápidas e

econômicas para realizar tarefas complexas das indústrias e dos serviços

(MORAES;CASTRUCCI, 2001), enquanto Pazos (2002, p.2) traz uma definição mais

voltada ao meio industrial: “Num contexto industrial, pode se definir automação como

a tecnologia que se ocupa da utilização de sistemas mecânicos, eletros eletrônicos e

computacionais na operação e controle da produção.”.

Silveira e Santos (2002) retratam em sua obra a automação de maneira

generalizada, como um conceito e um conjunto de técnicas por meio das quais se

constroem sistemas ativos capazes de atuar com uma eficiência ótima pelo uso de

informações do meio sobre o qual atuam. A partir da definição dos autores Silveira e

Santos é possível observar que a automação pode ser empregada em outros ramos,

não apenas na indústria, mas sim em qualquer sistema ou planta que seja-se

automatizar.
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2.1 AUTOMATIZAR OU NÃO AUTOMATIZAR

Em 1767, Hargreaves construiu uma máquina de fiar que realizava o trabalho

equivalente ao trabalho de 100 homens, posteriormente, Arkwright inventou o tear

mecânico, movido pela força da água, nesta época calculava-se que na Inglaterra

houvesse cerca de 7900 pessoas empregadas na produção de tecido e algodão,

que, com a invenção das novas máquinas, passaram a preocupar-se com seu

emprego no futuro, tinham medo que fosse tomado pelas novas invenções. Apenas

25 anos mais tarde, cerca de 320.000 pessoas estavam trabalhando em fiação e

tecelagem de algodão, um aumento de quase 4000 % no número de emprego

destas áreas (SILVEIRA;SANTOS, 2002). Os mesmos autores citam ainda os

principais motivos para automatizar um sistema:

a) trata-se de um processo de evolução tecnológica irreversível;

b) valorização do ser humano em sua libertação na execução de tarefas

entediantes e repetitivas, ou mesmo em situações de trabalho

insalubres e de riscos;

c) aumento da qualidade de vida de toda uma sociedade, promovendo

seu conforto e maior integração;

d) maior enriquecimento pelo menor custo do produto (pela baixa

manutenção, ou pela rapidez e precisão na execução de tarefas) ou

pelo aumento de produtividade (num curto período de tempo);

e) uma questão de sobrevivência e forte apelo de marketing, dentro de

um mercado altamente competitivo;

f) criação de empregos diretos e indiretos, além de novos empregos

relacionados com a manutenção, desenvolvimento e supervisão de

sistemas;

g) busca pela qualidade do produto e satisfação do cliente.

Por outro lado, os mesmos autores definem em sua obra os principais motivos

para não automatizar um sistema, deixando a cargo do projetista a importante

decisão de automatizar ou não determinado sistema:

a) por ser um processo irreversível, torna-o imprevisível, cujas

consequências só poderão ser avaliadas no futuro;
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b) pelo fato de exigir um profissional cada vez mais qualificado para o

exercício dessas funções, vem impondo uma política de emprego de

afunilamento;

c) à medida que a população passa a crescer desordenadamente,

aumentam as desigualdades sociais, provocando um limite de

instabilidade;

d) como toda tecnologia nova, pode trazer sérios riscos ao setor de

produção;

e) devido ao mercado globalizado, somente os grandes grupos de

empresas possuem acesso rápido e fácil a toda essa nova tecnologia;

f) diminuição imediata de emprego disponível;

g) na busca pela qualidade, deixa de se valorizar o artesão para apostar

nas grandes produções, tornando o homem cada vez mais dependente

tecnologicamente.

2.2 AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

Na década de oitenta foram realizados os primeiros trabalhos relacionados à

automação residencial ao redor do mundo, deste então, as construções domóticas

(da junção do latim Domus, que significa casa, lar, e a palavra robótica) têm evoluído

em ritmo acelerado. A seguir estão relacionados alguns projetos pioneiros no ramo

da domótica e que contribuíram com valor representativo para as construções

seguintes, devido a suas ideias inovadoras (ANGEL, 1993, p.18, apud BRUGNERA,

2007, p.28).

a) Casa Next: construída entre 1982 e 1985 por uma companhia de gás

no Japão, usando o gás como principal fonte de energia com o objetivo

de demonstrar às pessoas sua visão de como seriam os anos 90;

b) projeto TRON: desenvolvido no Japão e inaugurado em 1989, o projeto

tinha o objetivo de fazer experimentos em ambientes de grande

envergadura. TRON significa Sistema Operacional Central em Tempo

Real. Localizado no centro de Tóquio, no Japão, o projeto conta com

230 metros quadrados de estrutura;
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c) projeto Smart House: este projeto reuniu diversas grandes empresas

dos Estados Unidos: American Gas Association, Apple Computer, Bell

Comunication Research, Carrier Corporation, General Eletric Company,

North Amercian Philips, Shell Development Company e outras.

Inicialmente, em 1987, foram construídas apenas duas casas, sem

objetivo comercial apenas científico, posteriormente, em 1989 e 1990

foram construídos mais 15 protótipos em diferentes regiões do país, a

partir de 1991 foram comercializas unidades nos Estados Unidos e no

Canadá;

d) projeto Doris: projeto realizado na cidade francesa de Risler, seu nome

originou-se da palavra domótica e das iniciais do nome da cidade

Risler (Doris). A comunidade francesa de Risler teve grande

participação no projeto, revelando aos pesquisadores quais os

aspectos e funcionalidades que julgavam como importante, norteando

os objetivos do projeto;

e) projeto LYON PANORAMA: idealizado na França, em 1989 pela

Direção Geral de Eletricidade da França, que responsabilizou a

Associação de Industrias para o Desenvolvimento da Eletricidade em

Rhône-Alpes (AIDELEC) para seu desenvolvimento;

f)  Projeto HD2000 – criado por um grupo de investigação de inovação do

habitat, denominado Habitar Mañana e criado em 1983, na cidade de

Rennes, na França, o projeto foi inaugurado em 1990 nas terras da

Universidade de Rennes, utilizando cerca de 1400 metros quadrados

com área construída. O projeto era considerado de alta complexidade e

contava com um serviço de visitas, um serviço de informação e um

serviço de formação;

g) projeto THORN-EMI: criado na Inglaterra por duas empresas, a Thorn,

fabricante de eletrodomésticos, e a EMI, laboratório de investigação,

empresa pioneira em diversos produtos como os tubos

fotomultiplicadores, câmeras e receptores de televisão. Seu objetivo

era criar um pavilhão automatizado, para provar a qualidade dos

sistemas e aumentar a compatibilidade entre seus produtos (ANGEL,

1993, apud BRUGNERA, 2007).
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2.3 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL

A empresa norte americana General Motors® (GM®), na década de 1960,

com o aumento de competitividade na indústria de fabricação automotiva, se viu

obrigada a aumentar a qualidade e a produção de seus automóveis. Era necessário

encontrar um meio mais eficiente e eficaz de controlar seus processos, na época

dominados por contatores e relés. A General Motors® imaginou um sistema

baseado no computador. Em 1968, a divisão Hydramatic da GM® determinou as

especificações que o novo sistema baseado em computadores deveria atender

(GIORGINI, 2000):

a) preço competitivo com os sistemas a relés;

b) dispositivos de entrada e de saída facilmente substituíveis;

c) funcionamento em ambiente industrial;

d) facilidade de programação e manutenção por técnicos e engenheiros;

e) repetibilidade de operação e uso.

De acordo com o mesmo autor, em 1969 a empresa Gould Modicon

desenvolveu o primeiro dispositivo que atendeu às especificações da divisão

Hydramatic. A década de 1970 foi marcada por grandes aprimoramentos no

dispositivo, através de inovações tecnológicas dos microprocessadores o dispositivo

alcançou maior grau de inteligência, incorporando:

a) 1972 – Funções de temporização e contagem;

b) 1973 – Operações aritméticas, manipulação de dados e comunicação com

computadores;

c) 1974 – Comunicação com Interfaces Homem-Máquina;

d) 1975 – Maior capacidade de memória, controles analógicos e controle

PID;

e) 1979/1980 – Módulos de entrada e saída (I/O) remotos, módulos

inteligentes e controle de posicionamento.

Da mesma forma, Silveira e Santos (2002) relatam em sua obra que a

primeira experiência de um controle de lógica que permitisse a programação por

recursos de software foi realizada em 1968, na divisão Hidramáticos da GM®. Esta

primeira geração de Controlador Lógico Programável (CLP), como pode ser
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denominada, recebeu melhorias significativas com a evolução dos

microprocessadores ocorrida durante a década de 70 e a integração de recursos

como: interfaces de operação e programação facilitadas ao usuário, instruções de

aritmética e de manipulação de dados poderosas, recursos de comunicação por

meio de redes de CLP, possibilidades de configuração específica a cada finalidade

por meio de módulos intercambiáveis. Enquanto Rosário (2005) define o CLP da

seguinte maneira:

O PLC (Programmable Logic Controller ), também conhecido no Brasil como
CLP (Controlador Lógico Programável) ou CP (Controlador Programável), é
um dispositivo físico, eletrônico, que possui uma memória interna
programável capaz de armazenar sequências de instruções lógicas binárias,
além de outros comandos (ROSÀRIO, 2005, p.283).

Natale (2002, p. 11) define CLP como “um computador com as mesmas

características do computador pessoal, porém, em uma aplicação dedicada na

automação de processos em geral”, enquanto Giorgini (2000) define em sua obra o

CLP como um dispositivo de estado sólido, basicamente um computador industrial

que armazena instruções para execução de funções de controle como sequencias

lógicas, temporizações e contagem, realizando ainda operações lógicas e

aritméticas, capaz de manipular dados e comunicar-se em rede tendo ampla

utilização no controle de sistemas automatizados. Groover (2011, p.213) traz a

seguinte definição para CLP:

Um controlador lógico programável (CLP) pode ser definido como baseado
em microcomputador que usa instruções armazenadas em uma memória
programável para implementar lógica, sequenciamento, temporização,
contagem e funções aritméticas por meio de módulos de entrada/saída
(E/S) digitais ou analógicos para controle de máquinas e processos.

O mesmo autor ainda aponta as principais vantagens da utilização do CLP: a

facilidade de programação; facilidade de reprogramação (e com isso a facilidade de

alterar o processo); os CLPs ocupam menos espaço físico do que os painéis de

relés e contatores; maior confiabilidade e manutenção simplificada; a facilidade de

interligar CLPs aos sistemas de computadores; os CLPs podem executar uma

variedade maior de funções de controle do que as dos controles de relés.

A configuração dos diversos fabricantes de CLP pode ser apresentada de

duas formas básicas: compacta, em que a Unidade Central de Processamento

(CPU – Central Processing Unit) e todos os módulos de entrada e saída se

encontram no mesmo rack e a modular, em que a CPU e cada um dos módulos de
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entrada e saída se encontram separados e vão sendo montados em função da

configuração exigida (NATALE, 2002).

Silveira e Santos (2002), descrevem a arquitetura de um CLP basicamente

composta por dois elementos principais: Uma CPU e interfaces de entrada e saída,

enquanto Rosário (2005) registra a arquitetura de um CLP de forma similar,

acrescentando apenas a fonte de alimentação como mais um dispositivo:

a) CPU, composta pelo processador (microprocessador, processador

dedicado ou micro controlador), sistemas de memórias, sejam memórias

somente de leitura (ROM – Ready Only Memory) ou memórias de acesso

ramdônico (RAM – Randon Access Memory), além de circuitos internos;

b) fonte de alimentação, responsável pelo fornecimento de tensão de

alimentação à CPU e aos dispositivos de entrada e saída;

c) circuitos de entrada e saída.

Moraes e Castrucci (2001) entram mais a fundo, detalhando a arquitetura

básica de um CLP incluindo em sua estrutura um terminal de programação,

definindo sua arquitetura como sendo constituída por:

a) fonte de alimentação;

b) unidade central de processamento;

c) memórias dos tipos fixos e voláteis;

d) dispositivos de entrada e saída;

e) terminal de programação.

2.3.1 Linguagem de programação de CLPs

O histórico das linguagens de programação pode ser associado com as

origens do CLP, que, por sua vez foi criado para substituir relés e contatores no final

da década de 1960 (GIORGINI, 2000). Sendo assim, uma linguagem semelhante a

aquela utilizada por técnicos e engenheiros na elaboração de projetos utilizando

relés e contatores, facilitaria o entendimento destes profissionais na programação

dos novos dispositivos, que posteriormente seriam denominados CLP’s. Neste

contexto, foi criada a linguagem Ladder, desenvolvida para ser linguagem

basicamente gráfica, que trata elementos lógicos de forma bastante similar a relés e
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contatores, facilitando seu entendimento, especialmente aos técnicos e engenheiros

acostumados a trabalhar com diagramas elétricos baseados em elementos de

comando (SILVERIA;SANTOS, 2002).

Os mesmos autores retratam em sua obra que com a constante evolução dos

CLPs até o início da década de 90, fez necessário o surgimento de novos métodos

de programação, devido ao espaço ocupado pelos blocos do Ladder,.Em programas

maiores, sua visualização geral tornou-se difícil, surgindo a necessidade de

desenvolver um aplicativo que executasse as mesmas instruções, com a mesma

funcionalidade, porém, que pudesse ser lido como um todo com maior facilidade,

reunindo maior número de informações em menor espaço. Com isso, hoje cinco

formas de linguagem de programação predominam nos CLPs:

a) texto estruturado (ST - structured text );

b) lista de instruções (IL - instruction list);

c) diagrama de contatos (ladder diagram);

d) diagrama de blocos de funções (FBD - function diagram blocks);

e) seqüencial de funções (SFC - sequential function chart).

Giorgini (2000) enfatiza em sua obra que a primeira linguagem de

programação criada foi a ladder, devido a sua semelhança aos diagramas

representativos de contatores e relés, e que a mesma foi amplamente difundida nos

Estados Unidos, evoluindo juntamente com a arquitetura dos CLPs, posteriormente,

na Europa, com a chegada do CLP a linguagem de Lista de Instruções (STL –

Statement List) foi a mais difundida durante o pioneirismo do CLP.

O mesmo autor relata a origem da atual linguagem de programação SFC

baseado na formação do Grafcet em 1975 na França, onde após dois anos de

encontros de um grupo formado por pesquisadores e gerentes industriais,

construíram um modelo customizado mais fácil de ser aplicado e adequado aos

sistemas complexos, especialmente aos sistemas de manufatura. Giorgini (2000,

p.21) ainda relata a criação da IEC 848, atual IEC60848:

Em 1988, a IEC (International Eletrotechnical Comission) adotou a Grafcet
como Norma Internacional sob o nome inglês “Sequencial Function Chart” –
SFC (Diagrama Funcional Sequencial), com o título “Preparation of Function
Charts for Control Systems” (Preparação de Diagramas Funcionais para
Sistemas de Controle) e referência “IEC 848”. Com a alteração nas
referências das Normas IEC, ocorrida recentemente, passou a IEC 60848.

Os CLPs são capazes de realizar diversas tarefas internamente, como

instruções de entrada e saída, circuitos com lógica negativa, instruções booleanas,
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elaboração de circuitos, circuitos de intertravamento, circuitos de detecção de borda,

temporizador de retardo de desligamento, temporizador de retardo na energização e

no desligamento, temporizador de tempo definido, temporizador limitado no tempo,

temporizador por tempo ‘t’ após o desligamento, oscilador variável e contadores

(SILVEIRA;SANTOS, 2002).

Groover (2011), cita as aplicações do CLP em processos industriais como em

manufatura discreta, como, por exemplo, em processos que incluem processamento

químico, operações em fábricas de papel e produção alimentícia.

Natale (2002, p.12) define as aplicações de CLPs principalmente no ramo de

processos industriais e automação da manufatura, porém, deixa claro que seu uso

se destina a qualquer sistema que se desejar tornar inteligente:

Os controladores de processos industriais e a automação da manufatura é
sem dúvida uma das aplicações de maior impacto. É também onde se
alcançou o maior sucesso comercial do CLP e pode ser empregado em
qualquer tipo de sistema que se deseja tornar automático (inteligente). O
CLP pode controlar uma grande quantidade de variáveis, substituindo o
homem com mais precisão, confiabilidade, custo e rapidez.

2.3.2 Tipos de dados

Tratando-se de variáveis, sejam elas de entrada, saída ou de controle, é

imprescindível conhecer sua natureza. Para o CLP existem basicamente dois tipos

de dados, digitais e analógicos, e para cada um deles existe um conjunto de blocos

específicos para fazer seu tratamento dentro do aplicativo do CLP, por isso a

importância de conhecer o formato do dado que desejamos processar através do

CLP.

Dados digitais são basicamente aqueles que nos informam status: aberto ou

fechado, ligado ou desligado, para cima ou para baixo ou qualquer outra situação

que possa apresentar apenas duas possibilidades de status (SILVEIRA;SANTOS,

2002).

Pazos (2002) traz uma definição mais clara, retrata dados digitais como

funções que, ao longo do tempo, só podem adquirir dois valores arbitrários. Cada

um desses valores são denominados, genericamente, como 0 e 1,

independentemente de suas amplitudes. Enquanto Fialho (2004,) define os sinais
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digitais como aqueles que estabelecem um número finito de estados entre o valor

máximo e o mínimo do sinal de estudo.

A literatura existente descreve variáveis analógicas como aquelas que podem

assumir diversos valores dentro de determinada escala, assim como a temperatura,

a velocidade, pressão, umidade, proximidade são variáveis analógicas (FIALHO,

2004). O autor ainda classifica em sua obra os sinais analógicos em variáveis ou

contínuos:

a) variáveis: podem ser representados por uma soma de um conjunto de

senóides (podem ser decompostas) de frequência mínima e maior que

zero, como, por exemplo, sinais senoidais de frequência constante e

que representam a informação através de sua amplitude;

b) contínuos: podem ser decompostos numa soma cuja frequência

mínima é zero, ou seja, um sinal que tem certo nível fixo durante um

tempo indefinido.

Enquanto Natale (2002), relata as variáveis analógicas da seguinte forma:

As variáveis analógicas, diferente das digitais, são provenientes de
transdutores / condicionadores que operam com sinais analógicos, ou seja,
podem assumir qualquer valor dentro de sua faixa de operação. Os
transdutores / condicionadores das variáveis de entrada e saída
normalmente trabalham dentro de faixas de valores padronizados: com
tensões de 0 a 10V, ou com correntes de 4 a 20mA, ou ainda 0 a 10mA
(NATALE, 2002, p.152).

Silveira e Santos (2002) retratam em sua obra um sinal analógico

simplesmente como um sinal que varia continuamente no tempo. “Por sinal

analógico entende-se um sinal de qualquer grandeza física que se comporta como

uma função contínua no tempo.” (PAZOS, 2002, p. 59).
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3 SISTEMA SUPERVISÓRIO

Supervisão, como o próprio termo associa, é “ação ou efeito de supervisar ou

supervisionar” (FERREIRA, 1999, p.1906), ou, do ponto de vista de controle, a

aquisição de dados para permitir a elaboração de uma estratégia de operação para

maximizar o retorno financeiro (ALBUQUERQUE;ALEXANDRIA, 2009). Sendo

assim, a supervisão pode ser usada como uma ferramenta, dentro do contexto de

automação, fornecendo aos usuários uma visão clara e objetiva do processo em

questão.

Albuquerque e Alexandria (2009), trazem em sua obra a seguinte definição

para sistemas de supervisão:

Um sistema de supervisão permite uma visão global do sistema, além de
obtenção de informações em tempo real de históricos do comportamento do
sistema, como também controle estatístico do processo, monitoração de
alarmes/eventos, valores mínimos e máximos, além de permitir um
sincronismo perfeito de funcionamento e programação global de horários de
funcionamento para períodos noturnos com tarifas reduzidas
(ALBUQUERQUE; ALEXANDRIA, 2009, p. 217).

O termo controle supervisório denota o processo de monitorar à distância uma

atividade, transmitindo diretrizes de operação aos controladores localizados à

distância e recebendo de volta a indicação da realização das ações de controle

(ALBUQUERQUE; ALEXANDRIA, 2009).

Groover (2007), na mesma linha de raciocínio de Albuquerque e Alexandria

(2009), retrata o controle supervisório como um sistema de controle que gerencia as

atividades de um número de operações de unidade integradas para alcançar certos

objetivos do processo.

Moraes e Castrucci (2001) descrevem o surgimento da necessidade de criar

uma interface de maneira a facilitar o trabalho da equipe encarregada da operação

de sistemas complexos, que torna difícil a compreensão de como o processo está se

comportando na planta apenas olhando o CLP. Assim surgiu a necessidade da

criação de uma interface amigável, eficiente e ergonômica, dando espaço para a

criação dos Sistemas Supervisórios e Interfaces Homem – Máquina (IHM), com

objetivo de permitir a supervisão e/ou o comando de alguns pontos da planta

automatizada.
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O sistema supervisório recebe as informações do CLP por meio de tags, que

são mensagens que trafegam na rede entre o CLP e o sistema supervisório. Existem

três tipos de tags: Device – são tags que se originam do CLP; DDE – são tags que

se originam de um servidor; Memory – São dados que existem localmente no

sistema supervisório (MORAES; CASTRUCCI, 2001).

3.1 SISTEMA SCADA

Os primeiros Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados  (Supervisory

Control And Data Acquisition – SCADA), eram basicamente telemétricos e

informavam o estado do processo industrial de tempos em tempos, permitiam

também o monitoramento de sinais representativos de medidas e estados de

dispositivos, por meio de um painel de lâmpadas e indicadores, sem nenhuma

interface de aplicação com o usuário. Através destes sistemas, as primeiras versões

de SCADA eram capazes de melhorar a eficiência do processo de monitoração e

controle, disponibilizando ao usuário o estado atual do sistema por meio de um

conjunto de previsões gráficas e relatórios, possibilitando ao operador a tomada das

decisões operacionais apropriadas, automaticamente ou pela ação do operador.

(ROSÀRIO, 2005).

Os sistemas SCADA surgiram da necessidade de modernização, aumento da

eficiência e da qualidade da produção industrial diante de um mercado cada vez

mais competitivo. Mesmo sendo uma ferramenta que nasceu para ser utilizada no

ramo industrial, suas tecnologias são aplicadas em outros tipos de processos e

sistemas. Uma das principais razões para sua utilização fora do mercado industrial,

são as ferramentas para a construção de aplicativos de alto nível para supervisão.

Vários fabricantes de aplicativos desenvolvedores de sistemas supervisórios

apresentam suas ferramentas, umas para soluções dedicadas e outras de uso

genérico (ALBUQUERQUE; ALEXANDRIA, 2009).

Enquanto Rosário (2005) traz a seguinte definição para sistemas de

supervisão:

Atualmente, os sistemas de supervisão podem ser definidos como uma
interface homem-máquina (IHM) amigável os quais utilizam tecnologias de
computação e comunicação que permitem a supervisão e/ou controle de
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sistemas automatizados, efetuando o recolhimento de dados em ambientes
complexos, algumas vezes dispersos geograficamente, e os respectivos
sistemas apresentam uma visualização de modo amigável com o usuário,
com recurso interface homem-máquina (IHM) altamente sofisticado. Num
ambiente industrial cada vez mais complexo e competitivo, os fatores
relacionados com a disponibilidade e segurança da informação assumem
elevada relevância, tornando-se necessário garantir que a informação esteja
disponível e segura quando necessário, independentemente da localização
geográfica; portanto, é fundamental implementar mecanismos de
acessibilidade , mecanismos de segurança, e tolerância a falhas
(ROSÁRIO, 2005, p.296).

Albuquerque e Alexandria (2009, p.213) retratam em sua obra sistemas

SCADA como “um sistema responsável pela coleta e transferência de informações

lógicas e analógicas sobre o estado corrente do sistema, pela exibição desses

dados na sala de controle”.

Os mesmos autores descrevem o uso de mensagens e alarmes pelo

supervisório, sendo classificados de acordo com a prioridade, para informar os

operadores sobre as atividades do processo. As informações que constituem estas

mensagens e alarmes são provenientes de bancos de dados, dos sistemas de

computadores e dos usuários. Nestas informações estão contidos alarmes de

processo definidos pelo usuário, falhas dos computadores em nós específicos além

da memorização de eventos de operação e de processo.

Albuquerque e Alexandria (2009) atribuem em sua obra como principal função

do sistema supervisório a comunicação entre o operados e as etapas do processo:

O sistema supervisório é responsável pela comunicação do operador com
as várias etapas do processo. Através dele, o usuário pode acompanhar
todo o processo, suprindo eventuais necessidades de intervenção. Através
da utilização deste sistema, é possível gerenciar toda a operação das
unidades de controle de forma a obedecer intertravamentos hierárquicos de
acordo com uma filosofia de controle adequada (ALBUQUERQUE;
ALEXANDRIA, 2009, p.214).

Moraes e Castrucci (2001) descrevem as etapas a serem seguidas para a

elaboração de um sistema supervisório:

a) entendimento do processo a ser automatizado: analisar o processo

detalhadamente, dividi-lo em etapas pontuando as varáveis que fazem

parte deste processo e nomeando-as.

b) tomada de dados (variáveis): estudar quais dados realmente são

importantes para o supervisório, a quantidade excessiva de variáveis

pode tornar o sistema supervisório lento, exigindo redes mais rápidas e
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hardwares mais poderosos, aumentando o custo de implantação do

sistema supervisório;

c) planejamento do banco de dados: descobrir a necessidade do tempo

de atualização de cada variável a fim de não sobrecarregar o sistema

de modo desnecessário, além de conhecer as ferramentas do

aplicativo de desenvolvimento do sistema supervisório as utilizando da

melhor forma possível, desta maneira é possível realizar as mesmas

ações exigindo menores recursos de processamento e rede de

comunicação;

d) planejamento dos alarmes: conhecer o nível de urgência de cada

alarme e tratá-los de maneira coerente: alarmes normais ou pré-

alarmes (são alarmes que não implicam no aparecimento de uma

situação perigosa, e por isso não requerem qualquer necessidade de

intervenção em relação a seu funcionamento), intervenção em face de

alarmes (os alarmes devem ser exibidos de maneira a não atrapalhar o

trabalho do operador em momentos agitados. Alguns métodos para

sinalizar que o operador está ciente de um alarme são: supressão do

sinal sonoro, intervenção diretamente na tela do supervisório,

aceitação do alarme, não reconhecimento por parte do operador),

alarmes e seu contexto (aparecimento de diversos alarmes dentro do

mesmo período de tempo indica a necessidade de maior estudo quanto

a hierarquia dos alarmes implantados no sistema supervisório, se

fazendo necessário à reorganização da árvore de alarmes do sistema);

e) planejamento da hierarquia de navegação entre telas: a hierarquia de

navegação consiste em uma série de telas que fornecem

progressivamente detalhes das plantas e seus constituintes à medida

que se navega através do aplicativo. A boa organização da navegação

torna o sistema claro e condizente com a realidade, guiando o serviço

dos usuários;

f) desenho de telas: O alto nível de organização na criação de telas ajuda

os usuários a entender e aumenta a eficiência do sistema supervisório.

Deve-se manter alguns princípios, como a consistência (Manter padrão

de cores, tipos, nomes e posicionamentos de botões e imagens que
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sejam coincidentes entre as telas), clareza de entendimento (utilizar

símbolos que sejam facilmente reconhecidos e não sobrecarregar as

telas com excesso de informações ou imagens), criar padronizações

para garantir a consistência (designar nomes para todas as telas e

nomes chaves para as tags, além de criar botões de navegação para

as telas posteriores e anteriores);

g) gráfico de tendências dentro das telas: representação gráfica dos

valores assumidos por determinada variável do processo dentro de um

intervalo de tempo;

h) planejamento de um sistema de segurança: é comum a utilização de

senhas para delimitar o alcance de atuação do usuário dentro de um

sistema supervisório, evitando assim que pessoas sem as devidas

permissões alterem dados que possam comprometer o funcionamento

do processo ou os dados pertinentes aos sistema supervisório;

i) padrão industrial de desenvolvimento: com o domínio no mercado do

sistema operacional Windows®, é comum o desenvolvimento de

sistemas supervisórios semelhantes a plataforma da Microsoft®, com a

finalidade de utilizar a experiência dos usuários no sistema operacional

no sistema supervisório, facilitando seu entendimento e utilização.

Enquanto Albuquerque e Alexandria (2009) trazem em sua obra as principais

atribuições de um Sistema SCADA:

Um sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), é um
sistema que possui funções de controle, monitoração e supervisão. A
monitoração é a aquisição de dados para a verificação das condições do
sistema. Já a supervisão, utiliza estes dados obtidos para elaborar uma
estratégia de operação que maximize o retorno financeiro
(ALBUGUERGUE; ALEXANDRIA, 2009, p.222).

3.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UM SISTEMA SCADA

Um sistema de supervisão em geral é constituído por um conjunto de

softwares computacionais, sendo esses totalmente integrados e de comprovada

eficiência em aplicações industriais e prediais no mundo todo. Promove o controle

discreto de processos e o SCADA com a internet. Seu objetivo é propiciar o

desenvolvimento de sistemas de controle por meio de CLP’s industriais, com a
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visualização e o fornecimento de informações para usuários autorizados pela

Internet, licenciando a interação entre a conectividade entre a Internet, a

visualização e os níveis de controle, e ainda a hierarquia da automação. Como

resultado, têm-se os custos reduzidos de desenvolvimento e manutenção.

(ROSÁRIO, 2005). O autor descreve em sua obra as seguintes características de um

sistema SCADA que serão tratadas nos subcapítulos sequentes.

3.2.1 Arquitetura aberta de programação

Um sistema de supervisão possui um conjunto de funções para o

desenvolvimento de aplicativos customizados, sendo possível desenvolver

programas complementares em linguagens computacionais de alto nível, como

Visual Basic®, Delphi® ou C++®, geralmente baseados em eventos. Possui também

suporte ao cliente com vinculação e incorporação de Objetos para Controle de

Processos (OPC – Object linking and embedding for Process Control) e às interfaces

de servidor, conectando os aplicativos a uma grande variedade de servidores OPC

disponíveis, além de fornecer dados a tais clientes, com a possibilidade de conectar-

se a qualquer servidor OPC, assegurando assim, a interoperabilidade do sistema em

desenvolvimento. Isso poderia ser um simples aplicativo de Visual Basic® escrito

pelo usuário ou um pacote de cálculo comercialmente disponível (ROSÁRIO, 2005).

3.2.2 Troca de dados dinâmica

O Intercâmbio Dinâmico de Dados (DDE - Dynamic Data Exchange) é um

protocolo para troca de dados entre aplicativos independentes, os quais enviam

atualizações entre si apenas quando novos dados estão disponíveis. O DDE permite

processar os dados de um aplicativo utilizando as ferramentas do outro. Por

intermédio do suporte DDE, parte integrante de um supervisor, podem-se manipular

dados de tempo real em aplicativos, como planilhas, sistemas de banco de dados e

pacotes estatísticos (ROSÁRIO, 2005).
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O mesmo autor destaca em sua obra que a internet, a adesão a padrões

industriais como a Linguagem de Formatação do Hipertexto (HTML - Hypertext

Markup Language), para a publicação de documentos na internet, e Java®, para a

execução de aplicativos portáteis, faz a integração de dados de fábrica de um

sistema de supervisão industrial com grandes sistemas de informação coorporativos.

É possível combinar sistemas de supervisão com dados de inventário e horários de

produção e ordenar status, oferecendo um tempo real instantâneo de todo o

empreendimento a partir de uma interface comum e conhecida. Os principais

sistemas de supervisão industriais permitem o desenvolvimento de programas de

lógica e de controle discreto para controlar a entrada e a saída de um CLP

diretamente, no próprio supervisor, e apresentam as seguintes características:

a) suportam todas as linguagens IEC 61131-3;

b) permitem o monitoramento e a depuração remotos;

c) permitem o desenvolvimento de funções de blocos definidas e de

bibliotecas;

d) oferecem suporte em tempo real, o que resulta em máxima velocidade

e precisão;

e) são fáceis de aprender, implementar e manter;

f) oferecem suporte aos principais protocolos Fieldbus.

3.2.3 Geração de relatórios e planejamentos de tarefas

Rosário (2005) revela que um sistema de supervisão industrial possui

módulos de geração de relatórios e planejamento de tarefas, com a finalidade de

visualização do histórico do processo para diversos fins, com as seguintes

características:

- geração de relatórios de produção:

- cria relatórios complexos em minutos;

- possui diferentes formatos;

- consiste em um poderoso registrador de dados incorporado;

- gerencia o agendamento para a emissão de relatórios;

- efetua cálculos personalizados desenvolvidos em Visual Basic;
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- apresenta configuração e edição rápidas;

- planejamento de tarefas:

- permite a execução de diferentes tarefas baseadas em hora e data;

- maximiza energia e reduz custos;

- é de fácil utilização, com interface intuitiva do tipo calendário;

- possibilita o agendamento de tarefas personalizadas e flexíveis;

- apresenta configuração e edição rápidas.

3.2.4 Acesso a banco de dados

Um sistema de supervisão deve possuir um sistema de ferramentas para

realizar a troca de dados com outros aplicativos, permitindo a conectividade com

banco de dados e a geração de aplicativo personalizado. Os padrões de interface de

dados estão entre tais ferramentas (ROSÁRIO, 2005).

    O mesmo autor relata em sua obra que normalmente esses sistemas

apresentam conectividade aberta para aplicativos de banco de dados mediante a

disponibilidade de módulos aplicativos e/ou de ferramentas de desenvolvimento que

permitem a conexão de linguagens padronizadas para troca de dados; Linguagem

de Consulta Estruturada (Structured Query Language - SQL) e Conectividade Aberta

de Banco de Dados (ODBC - Open Database Connectivity) da Microsoft®, além da

configuração da troca de dados com outros aplicativos e banco de dados, inclusive

com o servidor SQL da Microsoft® ou com os bancos da Sybase® e da Oracle®.

3.3 ATRIBUIÇÕES DE UM SISTEMA SCADA

Albuquerque e Alexandria (2009) definem as funções de um sistema SCADA

como basicamente controle, monitoração e supervisão. Os mesmos autores ainda

trazem em sua obra alguns conceitos comumente utilizados no ramo da supervisão

de sistemas:

a) controle: ação de gerar sinais de forma que a variável controlada se

comporte de maneira pré-estabelecida;
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b) monitoração: aquisição de dados para verificar as condições de

funcionamento do processo (somente leitura);

c) supervisão: aquisição de dados para permitir a elaboração de uma

estratégia de operação para maximizar o retorno financeiro;

d) aplicativo linguagem de programação;

e) tags: é o nome dado às variáveis utilizadas em um sistema SCADA;

f) hardkey: dispositivo de segurança ligado à porta paralela ou USB do

microcomputador, que permite a utilização plena do software, isto é,

sua licença de funcionamento;

g) configurador: permite a elaboração de aplicativos. Módulo para o

desenvolvimento de aplicações de supervisão de processos;

h) run time: permite apenas a execução de aplicativos;

i) master: engloba configurador e run time.

j) aplicativos: algoritmos de alto nível, conjunto de telas, recursos,

comunicações e configurações elaboradas pelo usuário;

k) script: sub-rotinas em que se podem definir linhas de código em

arquitetura de um sistema SCADA utiliza, de forma resumida,

processamento distribuído entre componentes de uma rede local, sem

impedir, no entanto, que os componentes estejam geograficamente

espalhados por pontos distintos geograficamente. Um sistema SCADA

coleta dados de equipamentos remotos, processando e apresentando

as informações requisitadas em uma interface, possibilitando ainda ao

operador entrar com comandos, valores, parâmetros e setpoints

(valores desejados em um sistema de controle) diretamente no

sistema, possibilitando apresentar recursos avançados como registro

de eventos, alarmes, controle estatístico de processos,

armazenamento de dados dentre outros.

Um sistema SCADA coleta dados e equipamentos remotos, processando e

apresentando informações. Este possibilita, ainda, a entrada de comandos,

parâmetros e setpoints do operador. Apresenta recursos avançados como registro

de eventos, alarmes, Controle Estatístico de Processos (CEP), armazenamento de

dados (em banco de dados), dentre outros. (ALBUQUERQUE; ALEXANDRIA, 2009).
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Os mesmos autores retratam em sua obra que os aplicativos existentes hoje

para o desenvolvimento de sistemas supervisórios SCADA trazem, originalmente,

muitos recursos prontos que um aplicativo de supervisão em automação

normalmente utiliza, como objetos de interface com o usuário (telas, botões, campos

de entradas de valores, gráficos, browsers), objetos de recursos internos (interface

com banco de dados, servidor de alarmes, drivers, fórmulas, dentre outras

ferramentas). Albuquerque e Alexandria (2009) expõem em sua obra que atualmente

existem vários fabricantes de softwares aplicativos para o desenvolvimento de

aplicativos supervisórios para sistemas SCADA, alguns deles dedicados, específicos

para determinados equipamentos, outros mais flexíveis, de uso geral, que permitem

a elaboração de aplicativos para os mais diversos fins:

a) midas® (YOKOGAWA);

b) unitec®;

c) cimplicity® (GE Fanuc);

d) action view®;

e) winCC® (Siemens®).

Moraes e Castrucci (2001) dividem os aplicativos de desenvolvimento de

sistemas supervisórios SCADA em dois modos, separando por meio destes modos a

maneira de utilização dos aplicativos, sendo o primeiro para desenvolvedores de

aplicativos SCADA e o segundo para usuários dos sistemas já desenvolvidos:

a) modo desenvolvimento: é onde o aplicativo do sistema supervisório

SCADA é desenvolvido, propriamente criado. Este modo é equipado

com as ferramentas necessárias para o desenho de telas, botões,

gráficos entre outras que possam ser utilizadas em um sistema

supervisório SCADA;

b) modo run time: é o ambiente do usuário, onde o sistema supervisório

SCADA criado no modo desenvolvimento mostra a janela animada

durante a operação integrada como CLP, durante o funcionamento da

planta em tempo real.
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4 METODOLOGIA

Método, do grego methodos, que significa em tradução literal caminho.

Metodologia é a união das palavras gregas methodos e logia, que por sua vez

significa estudo, logo, metodologia trata do estudo do caminho para chegar a um fim.

4.1 CONFECCIONAR O SIMULADOR RESIDENCIAL

Adquirir uma maquete residencial com características adequadas para a

realização da simulação de automação residencial, estas características devem

incluir: tamanho físico que proporcione a instalação de elementos sinalizadores de

status dos dispositivos simulados; apresentar modelo que facilite a visualização de

seus periféricos internos e externos que serão controlados pelo supervisório; deve

possuir fácil montagem e desmontagem para permitir a instalação dos elementos de

simulação permitindo inclusive a fácil furação de seus elementos constituintes, além

de possuir amplo ambiente externo para a instalação de equipamentos externos na

maquete que representarão dispositivos comandados pela automação residencial.

4.2 EFETUAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SIMULADOR RESIDENCIAL

Realizar a instalação de equipamentos eletrônicos que terão como finalidade

representar a ação dos periféricos controlados pela automação residencial. Serão

utilizados dispositivos luminosos com diferentes cores para cada área de atuação,

estes dispositivos apresentarão diversos status informando a condição atual do

dispositivo a qual ele representa conforme lista a baixo:

a) portão da garagem: aberto, fechado ou em movimento;

b) portão de pedestre: aberto, fechado;

c) piscina: coberta ou descoberta;

d) climatizador: ligado, refrigerando ou aquecendo;

e) alimentador do pet (pequeno animal de estimação): alimentando o pet;

f) detector de fumaça: fumaça detectada;
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g) detector de gás: gás detectado;

h) detector de inundação: inundação detectada;

i) iluminação da cozinha: iluminação ligada ou desligada;

j) iluminação da sala: iluminação ligada ou desligada;

k) irrigadores de grama: irrigação ligada ou desligada;

l) alarme porta frontal: alarme desativado, ativado ou disparado;

m) alarme janela inferior esquerda: alarme desativado, ativado ou

disparado;

n) alarme janela inferior direita: alarme desativado, ativado ou disparado;

o) alarme janela frontal superior: alarme desativado, ativado ou disparado;

p) alarme janela lateral esquerda: alarme desativado, ativado ou

disparado;

q) alarme janela lateral direita: alarme desativado, ativado ou disparado;

r) iluminação externa: iluminação ligada ou desligada.

4.3 DESENVOLVER O SUPERVISÓRIO A PARTIR DO PROGRAMA SEM

PROCEDIMENTO FORMAL

A etapa de desenvolvimento do sistema supervisório seguirá o método de

Moraes e Castrucci (2001) já apresentado na página quatorze do referencial teórico.

Este método é apresentado em nove etapas, sendo elas:

a) entendimento do processo a ser automatizado;

b) tomada de variáveis do CLP;

c) planejamento do banco de dados;

d) planejamento dos alarmes;

e) planejamento da hierarquia de navegação entre telas;

f) desenho de telas;

g) planejamento dos gráficos de tendência;

h) planejamento do sistema de segurança;

i) padrão industrial de desenvolvimento.
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O desenvolvimento de um sistema supervisório baseado em SCADA permite

a criação de bancos de dados, que têm a finalidade de armazenar o valor das

variáveis de tempo em tempo, sendo este período estipulado pelo programador,

havendo um limite na quantidade de registros a serem exibidos pelo supervisório

mas não havendo um limite de quantidade de variáveis ou registros a serem

efetuados.

Os sistemas de desenvolvimento SCADA trazem uma ferramenta que permite

ao programador agrupar as situações tidas como alarmes dentro das variáveis do

CLP em uma única variável dentro do sistema supervisório, permitindo sua

visualização em caixas de texto específicas para este fim.

Gráfico de tendência é uma ferramenta contida nos softwares de

desenvolvimento SCADA que tem a finalidade de monitorar os valores assumidos

por uma variável qualquer, geralmente do tipo analógica, ao longo do tempo,

permitindo seu registro histórico.

Segurança dentro de um sistema supervisório está diretamente ligada à

restrição de alguns tipos de usuários a alguns tipos de telas. Cabe ao programador

conhecer a necessidade de cada tipo de usuário, reconhecido pelo sistema

supervisório pela sua senha de login que deve ser exclusiva a cada usuário, para

permitir seu acesso apenas às telas que lhe é pertinente.

4.4 ESTUDAR O PROCEDIMENTO AGUSTI

O Procedimento Agusti propõe que para aplicá-lo deve-se primeiramente

estudar seu Universo de Conhecimento, que é composto pelo conhecimento da

planta da aplicação a ser automatizada; conhecimento do equipamento e

conhecimento de programação:
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Figura 1 - Universo de Conhecimento
Fonte: AGUSTI (2012, p. 44).

4.4.1 Conhecimento da planta

Como pode-se observar na Figura 1, o conhecimento da planta se divide

neste procedimento em Ambiente Direto e Ambiente Indireto, que diz respeito às

causas e efeitos relacionados ao CLP a ser programado em sua planta ou fora dela.

Pode-se exemplificar através de uma situação onde existem duas máquinas

responsáveis por uma produção em série, M1 e M2, controladas por dois CLP’s

distintos, CLP1 e CLP2 respectivamente, devidamente representada na Figura 2:

Figura 2 – Processo em linha
Fonte: AGUSTI (2012, p. 45).

Sendo este processo em linha, considera-se que a máquina M1 só pode ser

ligada se e somente se a máquina M2 estiver ligada, para que isso ocorra, o CLP2

envia um sinal para o CLP1 informando que a máquina M2 está ligada, liberando o

CLP1 para ligar a máquina M1. Neste caso, pode-se afirmar que o CLP1 possui a

M1 como Ambiente Direto e M2 como Ambiente Indireto, pois o ambiente composto

pela máquina M2 e CLP2 interagem diretamente em seu funcionamento, assim

como o CLP2 tem como Ambiente Direto a máquina M2 e indireto o ambiente

composto pelo CLP1 e a máquina M1.
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Figura 3 – Ambiente Direto e Ambiente Indireto
Fonte: AGUSTI (2012, p. 47).

4.4.2 Conhecimento do equipamento

Conhecendo a real situação da planta e do processo a ser automatizado, é

possível estabelecer o hardware necessário ao CLP para seu controle, sendo este

delimitado pela sua quantidade de entradas e saídas disponíveis, tipo de conexão

em rede, capacidade de processamento e armazenamento de software, dentre

outros aspectos técnicos. Neste ponto, é de suma importância o conhecimento dos

recursos embarcados neste hardware para que possa ser utilizado da melhor

maneira possível durante a construção do aplicativo que efetuará seu controle.

4.4.3 Conhecimento de programação

Nesta etapa, o fator humano é o principal agente relacionado ao desempenho

e a funcionalidade da planta controlada pelo CLP, pois cabe a ele descrever o

funcionamento da planta mediante de um aplicativo que ele desenvolverá para o

CLP responsável pelo processo desta planta.

Cada fabricante de CLP possui sua própria tecnologia, o que resulta em um

ambiente de desenvolvimento de aplicativos para CLP’s diferente para cada

fabricante, e ainda, em muitos casos, em cada fabricante um aplicativo de

desenvolvimento para cada modelo de CLP fabricado por esta marca. Em um
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passado não muito distante, as diferentes marcas de CLP’s apresentavam seu

ambiente de desenvolvimento de aplicativos CLP’s de maneiras diferentes, mesmo

seguindo a mesma lógica, causal, e modos de programação conceitualmente

universais, traziam diferentes definições a blocos específicos, diferentes

características de linguagem e disparidade na nomenclatura dos blocos. Logo, para

desenvolver um aplicativo para um CLP, era necessário conhecimento

extremamente profundo no CLP em questão, e não em uma linguagem única e

universal para ambientes de desenvolvimento de aplicativos CLP’s, tornando o

desenvolvimento de um aplicativo para um CLP de outra marca uma tarefa

complexa, mesmo ambas as marcas utilizassem a mesma lógica casual.

A IEC 61131 surgiu para por fim a estas diferenças, padronizando a interface

com o usuário, havendo um acordo entre as grandes marcas de fabricantes de

CLP’s de seguir a referida norma, padronizando a forma de apresentação do

ambiente de programação, suas funcionalidades, nomenclaturas e blocos de

funções, o que facilita a programação de CLP’s de diferentes fabricantes. Porém,

ainda cada fabricante apresenta suas peculiaridades durante o desenvolvimento do

aplicativo de seu CLP.

4.4.4 Aplicação do Procedimento Agusti

Tendo como pressuposto o pleno conhecimento do Universo de

Conhecimento, pode-se estudar a aplicação do Procedimento Agusti, que será

apresentada nos capítulos subsequentes:

4.4.4.1 Lista de verificação inicial

A lista auxilia o programador a ter a visão genérica do projeto como um todo,

é a primeira análise crítica do trabalho a ser executado, a programação

propriamente dita. Vale ressaltar que neste ponto os elementos de hardware do CLP

e demais dispositivos da planta já foram denominados pelo projetista, tratando

apenas da confecção do programa aplicativo.
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A construção da lista se dá através de perguntas que devem ser respondidas

por meio de três alternativas: “Sim”, “Não” ou “Não há”. Deve-se começar a

preenche-la sempre pela primeira pergunta, etapa 1, em caso de resposta afirmativa

deve-se prosseguir passando para a etapa 2, caso a resposta seja negativa deve-se

analisar o sistema até que a resposta se torne afirmativa, passando para a próxima

etapa. Pode haver casos em que a alternativa “Não Há” se aplique, podendo derivar

a sinônimos como “Inexistente”, “Não é Necessário”, ou afins.

Segue abaixo modelo da lista de verificação inicial, sendo esta composta por

três colunas: a primeira simboliza a etapa do procedimento de verificação a qual a

pergunta descrita (segunda coluna) se refere, e por fim a terceira coluna, nomeada

como Decisão, referente a resposta que o programador encontrou para a pergunta

expressa na segunda coluna.

ETAPA DESCRIÇÃO DECISÃO

1 INÍCIO ---

2 Conhecimento da Planta ---

3 Conhece o Ambiente Direto? Sim / Não

4 Conhece o Ambiente Indireto? Sim / Não / Não há

5
As entradas do Ambiente Direto estão
definidas?

Sim / Não

6
As saídas do Ambiente Direto estão
definidas?

Sim / Não

7
As entradas do Ambiente Indireto estão
Definidas?

Sim / Não / Não há

8
As saídas do Ambiente Indireto estão
Definidas

Sim / Não / Não há

9 IHM está definida? Sim / Não / Não há

10 Conhecimento do Equipamento ---

11 Conhece a estrutura física do CLP? Sim / Não

12 Módulos de entrada atendem a 5 e 7? Sim / Não

13 Módulos de saída atendem a 6 e 8? Sim / Não

14 Módulo de comunicação está definido? Sim / Não / Não há

Quadro 1 - Lista de verificação inicial.
Fonte: AGUSTI (2012, p.50).
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15
Valores de U, I, R, P e outros são conhecidos,
estão definidos e delimitados?

Sim / Não

16     Conhecimento de Programação ---

17 A linguagem de programação está definida? Sim / Não

18 Conhece da linguagem definida? Sim / Não

19
Conhece as definições mnemônicas do 
fabricante para o CLP em questão

Sim / Não

20 FIM ---

Quadro 1 - Lista de verif icação inicial -  Continuação
Fonte: AGUSTI (2012, p.50).

4.4.4.2 Diagrama de Passo de Acionamento – DPA

O Diagrama de Passo de Acionamento, ou simplesmente DPA, surgiu na

necessidade de conhecer a fundo o funcionamento da planta. Foi escrito baseado no

Diagrama Trajeto-Passo amplamente utilizado em automação eletropneumática e

eletrohidráulica para demonstrar o avanço e recuo de cilindros, construindo assim

um trajeto de passo desses sistemas. A Figura 4 demonstra um exemplo de

Diagrama Trajeto-Passo.

A figura apresenta o Diagrama Trajeto-Passo de dois cilindros (1A1 e 1A2)

em uma ação composta de quatro passos (1, 2, 3 e 4): no passo 1 o sensor 1S0

aciona o cilindro 1A1 que avança, quando o cilindro estiver totalmente avançado irá

acionar o sensor 1S2, que por sua vez acionará o cilindro 1A2, constituindo assim o

passo 2. No passo 3 o cilindro 1A2 está totalmente avançado, acionando o sensor

1S3, iniciando o recuo do cilindro 1A1, que quando estiver totalmente recuado, irá

iniciar o recuo do cilindro 1A2 por meio do sensor 1S1 e do temporizador 1T1,

finalizando o passo 4.

Figura 4 – Diagrama Trajeto-Passo
Fonte: DE NEGRI (2004, p.38).
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O DPA será empregado neste estudo de maneira a representar o

funcionamento passo a passo da planta a ser automatizada, permitindo o estudo

analítico de cada passo. A ação de cada elemento está relacionada a um evento

anterior, não havendo disparo de eventos que concorram entre si, ações

simultâneas ou paralelas são permitidas, desde que o sistema tenha sido construído

de maneira que assim permita.

A devida análise do DPA será possível formalizar os dados nele contido,

permitindo a elaboração de um mapa geral detalhado do funcionamento da máquina

ou processo. Quando estes forem considerados muito complexos ou extensos para

a elaboração do DPA, poderá ser dividido em partes e analisar parte a parte e

depois reagrupar formando novamente o todo.

Com a finalidade de melhor entendimento do funcionamento de uma

determinada máquina ou processo por meio do DPA, foram necessárias algumas

implementações em relação ao diagrama trajeto-passo. O Quadro 2 abaixo relata

estas implementações:

Símbolo Nome Legenda

Traço Ponto Iníc io do DPA

Traço dois
Pontos

Cont inua o Processo

C� rcu lo, El ipse Situações Diferenc iadas

Seta Pont i lhada
Condição Anter ior Def ine a Condição

Poster ior

a,b, . . .X . . .1,2.. .
Letras,

Números
Comentár ios

Quadro 2 – Legenda do DPA.
Fonte: AGUSTI (2012, p.52).

É importante frisar o fato de que os diagramas de trajeto-passo representam

especialmente, o recuo e avanço dos cilindros, enquanto no DPA. Como a maioria

dos componentes nele inseridos são elétricos, podem assumir condições como:

ligado ou desligado; acionado ou desacionado; nível lógico 1 ou nível lógico 0; nível

lógico alto ou nível lógico baixo, entre outros similares.

A Figura 5 exemplifica o diagrama elétrico de uma chave de partida direta do

tipo eletromagnética, sem levar em consideração a padronização quanto às



�8

representações gráficas dos dispositivos e/ou nomenclaturas em relação às normas

que abordam estes temas. Cita-se aqui a IEC 113.22 e/ou a NBR 5280.

Figura 5 – Chave de partida direta
Fonte: AGUSTI (2012, p.54).

Pressionando a botoeira S2 (liga) alimenta-se a bobina do contator K que por

sua vez aplicará à carga, por meio de seus contatos de potência, a tensão

necessária para seu funcionamento. Um contato auxiliar de K será fechado assim

que sua bobina for energizada, realizando a retenção deste contator.

Operacionalmente, para desligar o contator K basta pressionar a botoeira S1

(desliga). Este é o ciclo normal de funcionamento. Existem ainda dispositivos no

circuito que permitem desativar K caso haja algum inconveniente elétrico ou de

operação, sendo estes: E1 (dispositivo de proteção e seccionamento do circuito,

utilizado principalmente para casos de manutenção ou curto circuito); S0 (botoeira

de emergência, utilizada em caso de risco à integridade física de alguma pessoa ou

das instalações quando da operação, por exemplo); E2 (dispositivo que monitora a

corrente do circuito de força e desliga o contator K em caso de sobre carga).

É representado na Figura 6 o DPA da partida direta eletromagnética descrita

na Figura 5. Observa-se que nos passos 0, 1 e 2 K é impedido de ligar em função

das situações demarcadas pelas setas pontilhadas (condição anterior define a
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condição posterior, conforme Quadro 2) indicando o não acionamento de K, mesmo

que acione S2 (passo 1).

Figura 6 – DPA da chave de partida direta
Fonte: AGUSTI (2012, p.55).

No passo 4, simula-se a condição normal de funcionamento, acionando a

botoeira S2 que implicará no ligando do contator K no passo 5 e seu contato de

retenção no passo 6. Ainda em condições normais de operação, pressiona-se a

botoeira S1 (desliga), que mantinha-se em nível lógico alto desde o início do DPA

por ser um contato elétrico normalmente fechado (NF), o levando a nível lógico baixo

desativando K, e consequentemente, seu contato de retenção, finalizando assim o

ciclo de operação normal da chave.

Esta situação não requisitou comentários ou representação de situações

diferenciadas como as citadas no Quadro 2. A partir da análise do DPA se

estabelece a hierarquia do sistema, como será expresso detalhadamente no

subcapítulo seguinte.
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4.4.4.3 Hierarquização

Hierarquizar as variáveis de um programa parece ser uma resposta simples a

um problema extremamente complexo: formalizar o programa de modo a viabilizar

uma análise formal e se chegar ao programa final tanto ótimo quanto eficaz. A

Figura 7 apresenta um exemplo geral de hierarquização:

Figura 7 – Exemplo de hierarquização
Fonte: AGUSTI (2012, p.56).

Por meio da análise detalhada da hierarquização das variáveis, será possível

alcançar a eficácia desejada do programa aplicativo. A medida que o programa

aplicativo for maior, o sistema de hierarquização (juntamente com a habilidade de

analista do programador) tende a melhorar ainda mais a eficiência do sistema,

principalmente por evitar redundâncias no programa aplicativo.

A Figura 8 traz a hierarquização para a chave de partida direta

eletromagnética exemplificada no subcapítulo anterior. Utilizando o DPA e o

diagrama elétrico (neste caso conhecimento de planta), fica claro uma dependência

entre variáveis. Por isso, pode-se dizer que o contator K e seu contato auxiliar K de

retenção fazem parte da lógica funcional do circuito e estão direta ou indiretamente

dependentes das variáveis de entrada do sistema conforme apresentado em seu

DPA (Figura 6).

Observa-se que no diagrama elétrico se faz necessário a instalação da chave

E1. Visualmente é perceptível que trata-se de uma variável de primeira ordem no
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sistema, bem como constituir a variável dominante (aquela qual todas as demais são

dependentes) de todo o sistema, e consequentemente, a “Primeira na Hierarquia”.

(a)

(b)

Figura 8 – Hierarquização da chave de partida direta
Fonte: AGUSTI (2012, p.57).

As demais variáveis do sistema seguem o mesmo perfil na linha de

hierarquização, observa-se que os dispositivos de segurança, representados na

parte superior do diagrama elétrico, foram também representados na parte superior

do DPA e na classificação hierarquia foram mantidos como os primeiro, conforma

aponta Figura 8a.

Com o intuito de reduzir a quantidade de hierarquias, podem-se agrupar as

variáveis de mesma classificação hierárquica, conforme Figura 8b demonstra o

ocorrido com as variáveis E1, S0 e E2. Isso só foi possível por que na situação

apresentada nenhuma das três variáveis citadas aciona nenhuma outra saída e por

que essas variáveis, se tratando de condições lógicas, cumprem a mesma função:

impedir o ligamento de K ou forçar seu desligamento.

A hierarquização pode ser trabalhada e simplificada quantas vezes forem

necessárias, até atingir a simplificação extrema dos níveis de hierarquização das

variáveis envolvidas no sistema ou até torná-lo simples o suficiente para o



��

desenvolvimento do programa aplicativo. Feito isso, parte-se para o

desenvolvimento da árvore de acionamentos, assunto do próximo subcapítulo.

4.4.4.4 Árvore de Acionamentos

Após concretizada a hierarquização das variáveis do sistema é possível

representa-las em forma de Árvore de Acionamentos, que tem a função de

proporcionar melhor visualização das subordinações das variáveis bem como os

níveis em que cada uma delas se encontra.

É importante enfatizar neste ponto que determinação dessas variáveis fica

condicionada à sua função global no futuro programa aplicativo, e,

consequentemente, no funcionamento da máquina/processo. Por exemplo: uma

chave de segurança estará em um nível hierárquico tanto mais alto e abrangente

quanto maior for seu alcance de atuação no sistema.

Figura 9 – Exemplo de árvore de acionamentos
Fonte: AGUSTI (2012, p.59).

Voltando ao exemplo da chave de partida direta eletromagnética, a Figura 10

representa sua Árvore de Acionamentos construída a partir da Hierarquização

disposta na Figura 8b. Uma das diferenças com a Hierarquização é que aparece
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nesta figura uma subdivisão denominada Preparação, que abrange o Nível 1 da

Árvore de Acionamentos. Nesta subdivisão, ficam contidas as variáveis hierárquicas

que não correspondem à operação propriamente dita, mas somente a liberação da

máquina quanto a proteção, segurança, cascateamento de acionamentos, entre

outros. A segunda subdivisão denominada Operação diz respeito às variáveis que

colocarão o sistema em funcionamento operacional.

Figura 10 – Árvore de Acionamentos da chave de partida direta.
Fonte: AGUSTI (2012, p.60).

Vale ressaltar a importância do item denominado “Lógica Funcional” dentro do

quarto nível da árvore de acionamentos da chave de partida direta eletromagnética

apresentada a cima. Nota-se tratar de um elemento superficial, sem apresentar sua

composição interna, porém, representa todo o funcionamento da planta, que é

desenvolvido mediante a combinação de entradas e saídas do sistema. Este

procedimento poderia descrever especificamente como decompor a Lógica

Funcional, como construí-la, porém, tratando-se de programação, é natural que cada

programador pense e aja de forma diferente dos demais, pois o ato de programar é

extremamente dinâmico e por isso existem diversas formas de executar as mesmas

funções. Criar uma regra de programação deixaria o procedimento extremamente

rígido, não sendo este o objetivo da realização deste procedimento, a programação
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deve ser desenvolvida livremente contanto que execute as funções atribuídas ao

software aplicativo.
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5 ESTUDO DE CASO

Neste capítulo serão abordados os passos construtivos seguidos para a

elaboração do sistema supervisório do simulador residencial, começando pela sua

construção, passando pela elaboração do sistema supervisório para aplicativo CLP

sem procedimento formal até chegar no desenvolvimento do sistema supervisório

para aplicativo CLP desenvolvido com procedimento formal.

5.1 CONFECÇÃO DO SIMULADOR RESIDENCIAL

Adquiriu-se a maquete residencial via internet, escolheu-se esta maquete

principalmente pelo fato de atender as exigências quanto a visualização de seus

cômodos, pois, apresentando dois andares, facilita a visualização interna de seus

elementos.

Figura 11 - representação gráfica da maquete.

Com a finalidade de simular o ambiente externo da residência e seus

dispositivos como piscina, irrigação da grama e iluminação externa, fez-se

necessária a adequação da maquete adquirida por meio de adaptação de terreno e

muros do simulador residencial.
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5.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SIMULADOR RESIDENCIAL

Com a finalidade de simular os 18 dispositivos controlados por meio do

sistema supervisório, realizou-se a instalação de 20 LED’s (Diodo Emissor de Luz)

na maquete adquirida, em locais estratégicos de acordo com sua respectiva função.

As figuras 12 e 13 representam estes dispositivos, sendo eles:

1) portão eletrônico da garagem;

2) portão eletrônico de pedestres;

3) sistema de irrigação (3 LED’s);

4) sistema de cobertura da piscina;

5) sensor de alarme da porta frontal;

6) sensor de alarme da janela inferior esquerda;

7) sensor de alarme da janela inferior direita;

8) sensor de alarme da janela superior frontal;

9) sensor de alarme da janela superior esquerda;

10) climatizador.

11) sensor de alarme da janela superior direita;

12) sensor de gás detectado;

13) sensor de fumaça detectada;

14) sensor de inundação detectada;

15) alimentador pet;

16) iluminação da cozinha;

17) iluminação da sala;

18) iluminação externa.
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Figura 12 - Localização dos dispositivos controlados: vista isométrica frontal.

Figura 13 - Localização dos dispositivos controlados: vista isométrica posterior.
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Além dos LEDs, tornou-se necessária a instalação de um sinalizador áudio

visual e uma lâmpada, com a finalidade de simular o disparo de alarmes e um

refletor de iluminação externa, respectivamente.

Os dispositivos de simulação foram conectados eletricamente com as saídas

digitais de um CLP. A relação entre os dispositivos instalados no simulador

residencial e as saídas do CLP está descrita na Figura 14.

Saída Função

Q0.0 Sirene de Alarmes

Q0.1 LED Gás Detectado

Q0.2 LED Fumaça Detectada

Q0.3 LED Inundação Detectada

Q0.4 Liga Iluminação Externa

Q0.5 LED Verde Portão Eletrônico Garagem

Q0.6 LED Vermelho Portão Eletrônico Garagem

Q0.7 LED Verde Portão Eletrônico Pedestre

Q8.0 LED Vermelho Alarme Porta Frontal

Q8.1 LED Vermelho Alarme Janela Inferior Esquerda

Q8.2 LED Vermelho Alarme Janela Inferior Direita

Q8.3 LED Vermelho Alarme Janela Superior Frontal

Q8.4 LED Vermelho Alarme Janela Superior Esquerda

Q8.5 LED Vermelho Alarme Janela Superior Direita

Q9.0 LED Vermelho Portão Eletrônico Pedestre

Q9.1 LED Azul Irrigação

Q9.2 LED Vermelho Cobre Piscina

Q9.3 LED Verde Descobre Piscina

Q9.4 LED Azul Climatizador

Q9.5 LED Vermelho Climatizador

Q9.6 LED Verde Climatizador

Q9.7 LED Amarelo Alimentador pet

Quadro 3 - Saídas do CLP.
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5.3DESENVOLVIMENTO DO SUPERVISÓRIO A PARTIR DO PROGRAMA SEM

PROCEDIMENTO FORMAL

O método de Moraes e Castrucci (2001) é dividido em nove etapas, estas

etapas consistem basicamente no entendimento do processo a ser automatizado;

realizar o levantamento das variáveis do CLP a serem controlas; planejar o banco de

dados da aplicação do sistema supervisório; planejar o sistema de alarmes do

sistema; planejar a hierarquia de navegação entre as telas do supervisório; desenhar

as telas; realizar o planejamento do gráfico de tendências; planejamento do sistema

de segurança e por fim o desenvolvimento do sistema dentro do padrão industrial de

desenvolvimento. Lembrando que algumas destas etapas não se aplicam a este

sistema supervisório, conforme apontado na metodologia. As demais etapas serão

apresentadas e aplicadas nos subcapítulos subsequentes.

5.3.1 Entendimento do processo a ser automatizado

O fato de ser um processo criado para fins didáticos e desenvolvido

exclusivamente para ser usado neste trabalho, torna este processo relativamente

simples, facilitando seu entendimento.

5.3.2 Tomada de varáveis do CLP

Basicamente, o programa de CLP desenvolvido sem procedimento formal

possui duas tabelas de variáveis, sendo uma para as variáveis internas do CLP e

outra para suas saídas. As Figuras 14 e 15 representam estas tabelas de variáveis,

sendo estas importadas de um programa aplicativo de CLP desenvolvido sem

procedimento formal, para controlar a maquete por um terceiro.
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Figura 14 – Variáveis internas do CLP: saídas.
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Figura 15 - Variáveis internas do CLP (programa mão formalizado).

Portanto, as Figuras 14 e 15 representam as variáveis utilizadas no programa

CLP desenvolvido sem procedimento formal para o controle do simulador

residencial.
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A comunicação entre as variáveis do CLP e o sistema supervisório ocorre por

meio de tags, foram necessárias 40 tags para realizar a comunicação entre o

sistema supervisório e as variáveis do CLP desenvolvidas sem procedimento formal.

5.3.5 Planejamento da hierarquia de navegação entre telas

Basicamente, as telas foram classificadas em três níveis de hierarquia, de

acordo com a quantidade de passos necessários para exibir determinada tela a

partir de uma tela primária qualquer. A hierarquia de navegação entre telas

encontra-se no Apêndice “A” na página 69.

5.3.6 Desenho de telas

O desenvolvimento de um modelo em 3D do simulador residencial tornou

possível retratar a maquete de todos os ângulos, permitindo a visualização de todos

seus cômodos bem como da área externa e servindo como base para as telas

primárias. O desenvolvimento das telas secundárias e terciárias realizou-se de

acordo com a necessidade de cada dispositivo a ele pertinente, apresentando

funções como abrir e fechar; cobrir e descobrir; habilitar ou simular funções, etc.

Neste ponto vale ressaltar que o sistema supervisório desenvolvido possui,

além da função de supervisão da maquete, a função de simular as entradas

pertinentes a ela, como, por exemplo, simular a invasão do sistema de alarmes e a

detecção de gás, fumaça e inundação. Estas funções de simulação estão contidas

nas telas do sistema supervisório que estão contidas nos Apêndices “B, C, D, E, F,

G, H e I”.

5.3.9 Padrão industrial de desenvolvimento

De acordo com recomendação da bibliografia citada, desenvolveu-se o

supervisório em sistema SCADA compatível com sistema operacional Windowns®,
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por ser um dos sistemas operacionais mais utilizados e comuns nos computadores

atualmente.

A comunicação entre o computador responsável por executar o sistema

supervisório e o CLP responsável por executar as instruções referentes ao controle

do simulador residencial, realizou-se por meio de protocolo Ethernet, que utiliza um

cabo de par trançado com 8 vias padrão, que pode ser encontrado facilmente no

mercado de artigos para computadores não somente industriais, mas também

residenciais.

Segue a baixo as características empregadas por este sistema supervisório

que nos permitem encaixá-lo no Padrão Industrial de Desenvolvimento:

a) o fato da aplicação do sistema supervisório ser executado em um

sistema operacional amplamente utilizado atualmente;

b) possuir comunicação com o CLP por meio de um protocolo já difundido

e comumente utilizado por usuários não somente da indústria mas

também por usuários domésticos.

5.4DESENVOLVIMENTO DO SUPERVISÓRIO A PARTIR DO PROGRAMA COM

PROCEDIMENTO FORMAL

Com o objetivo de comparar os aplicativos supervisórios posteriormente,

deve-se construir o sistema supervisório para o programa de CLP desenvolvido com

o Procedimento Agusti aplicando o mesmo método, ou seja, seguindo as mesmas

nove etapas delineadas pelos autores Moraes e Castrucci (2001) seguidas no

desenvolvimento do sistema supervisório para aplicativo CLP desenvolvido sem

procedimento formal. Entretanto, durante as cinco etapas adotadas no

desenvolvimento de ambos sistemas supervisórios, somente duas delas sofrem

alteração na migração de um sistema supervisório desenvolvido para o aplicativo

CLP construído sem procedimento formal para o construído com procedimento

formal, sendo estas etapas o entendimento do processo a ser automatizado e a

tomada de variáveis do CLP. Estas etapas serão abordadas nos subcapítulos
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subsequentes, enquanto as demais etapas permanecem inalteradas e por este

motivo não serão abordadas novamente.

5.4.1 Entendimento do processo a ser automatizado

A aplicação do Procedimento Agusti por Chaves (2012), entre outros fatores,

gerou uma lista de DPA’s relacionados ao funcionamento da planta da maquete. Por

meio de análise destes DPA’s, pode-se observar o funcionamento da planta da

maquete em seus por menores. Analisando estes DPAs referentes ao seu

funcionamento, presentes em Anexos a partir da página 79, pode-se assim

descrever seu funcionamento:

a) DPA A – SEGURANÇA: estão contidos neste DPA os sistemas de

monitoramento de gás, fumaça e inundação. Além destes dispositivos,

o DPA A envolve ainda a sirene, que é disparada toda vez que um

destes dispositivos de detecção atua, alertando o usuário de que um

alarme foi ativado. Analisando o DPA, pode-se observar que os

sistemas de monitoramento estão sempre ativos, sob qualquer

circunstância, e quando seu respectivo detector é acionado a sirene

atua vindo a ser desativada somente quando o alarme de detecção é

desativado e o reconhecimento de alarme é efetuado pelo usuário. A

situação diferenciada “a” refere-se aos alarmes de detecção (gás,

fumaça e inundação), pois estes alarmes estão sempre habilitados,

enquanto a situação diferenciada “b” representa um pulso de

reconhecimento de alarme enquanto um alarme, Inundação Detectada,

ainda encontra-se ativo, por isso a sirene não é silenciada após o pulso

de reconhecimento de alarme.

b) DPA B – ÁREA INTERNA: este DPA é responsável pelo diagrama de

funcionamento da área interna da residência, mais especificamente o

alimentador do pet e o climatizador da cozinha. Vale ressaltar que não

estão contidos neste DPA os sistemas de iluminação da cozinha e da

sala pela razão de que estes dispositivos estão atrelados ao sistema

de alarme da residência, por este motivo foram inseridos no DPA
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referente ao monitoramento da área interna (DPA D). Por meio deste

diagrama, verifica-se o funcionamento do climatizador vinculado à

comparação entre o set point de temperatura, setado no supervisório, e

a temperatura ambiente, habilitando as funções de aquecimento ou

resfriamento do climatizador. Pode-se analisar também o modo

funcional do alimentador do pet, de forma bastante simplificada, tal

como é sua função.

c) DPA C – MONITORAMENTO ÁREA EXTERNA: a área externa é

composta pelo portão da garagem, portão de pedestre e a piscina,

tendo estes dispositivos seu funcionamento caracterizado basicamente

pelo status do alarme da residência. Pode-se observar que no instante

inicial os portões encontram-se fechados, a piscina coberta e o alarme

desativado. Até que o alarme esteja desativado, é possível manobrar

estes dispositivos de maneira livre: é possível abrir e fechar os portões

a qualquer momento bem como cobrir ou descobrir a piscina. A partir

do momento em que o alarme é ativado, o sistema fecha os portões e

cobre a piscina, sendo possível alterar o estado destes dispositivos

somente após o desligamento do alarme da residência.

d) DPA D – MONITORAMENTO DA ÁREA INTERNA: os dispositivos

englobados na área interna são basicamente os controles de

iluminação da sala e da cozinha. Estes itens, além de serem internos,

interagem com o alarme da residência, e por isso estão contidos no

DPA de Monitoramento da Área Interna (DPA D) ao invés de estarem

contidos no DPA da Área Interna (DPA B). Seu funcionamento, com

alarme desligado, é livre e independente de qualquer outra variável da

residência, podendo ser manobrado a qualquer momento pelo usuário,

porém, sua interatividade com o alarme permite que a ativação do

alarme desligue as lâmpadas, não permitindo ao usuário liga-las com o

alarme ativo, como pode-se observar no DPA em questão.

e) DPA E – INVASÃO: estão inclusos neste DPA os dispositivos

responsáveis pela detecção de invasão na residência, por isso, estes

dispositivos serão acionados somente por meio da ativação do alarme

da residência, ou seja, com o alarme desativado, os detectores de
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invasão encontram-se desativados, sendo habilitados quando o alarme

é acionado, conforme apresentado neste DPA. A detecção de invasão

resulta no disparo da sirene, alertando o usuário sobre a invasão

detectada, sendo desativada somente se nenhum detector apontar

invasão na residência e o usuário reconhecer o alarme por meio do

sistema supervisório, ou desativar o alarme.

f) DPA F – ÁREA EXTERNA: Vinculados a este DPA estão os

dispositivos externos não atrelados ao alarme, ou seja, dispositivo de

irrigação e iluminação externa. Observa-se por meio do DPA F que a

irrigação possui duas formas de funcionamento: a primeira em

automático, onde o usuário seta no sistema supervisório um período de

irrigação que será seguido pelo sistema; e o segundo em manual,

referente a necessidade eventual do usuário desejar irrigar a grama em

um período fora do tempo estipulado no regime automático. A

iluminação externa é habilitada por um dispositivo externo, detector de

luminosidade, que ao detectar baixa luminosidade comunica ao CLP

que por sua vez liga a iluminação externa. Este recurso é simulado por

meio do sistema supervisório, que possui um botão que simula a

detecção da baixa luminosidade externa, ligando a lâmpada.

g) DPA G – ALARMES: este DPA é responsável por descrever o

funcionamento da sirene de alarmes, que por sua vez está

correlacionada aos detectores de segurança gás, fumaça, inundação e

a todos os detectores de invasão. Nota-se que os detectores de

segurança estão sempre ativos, enquanto os detectores de invasão

são ativados com o alarme da residência. O disparo de qualquer

detector, seja ele de segurança ou de invasão, resulta na ligação da

sirene de alarmes, que por sua vez será desligada somente quando

nenhum disparo estiver em nível lógico alto e o usuário pressione o

reconhecimento de alarme no sistema supervisório.
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5.4.2 Tomada de variáveis do CLP – Aplicativo desenvolvido com

procedimento formal

O aplicativo CLP desenvolvido com procedimento formal possui oito tabelas

de variáveis, sendo sete para variáveis internas do CLP e uma para saídas.

Figura 16: Variáveis internas do CLP “DPA A”.

Figura 17: Variáveis internas do CLP “DPA B”.

Figura 18: Variáveis internas do CLP “DPA C”.
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Figura 19: Variáveis internas do CLP “DPA D”.

Figura 20: Variáveis internas do CLP “DPA E”.

Figura 21: Variáveis internas do CLP “DPA F”.
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Figura 22: Variáveis internas do CLP “DPA G”.

Figura 23: Variáveis internas do CLP: saídas.

Portanto, as Figuras de 16 a 23 representam as variáveis utilizadas no

programa CLP desenvolvido com procedimento formal para o controle do simulador

residencial.
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6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados deste trabalho serão divididos em duas categorias: resultados

quantitativos e resultados qualitativos, os quais serão apresentados nos capítulos

subsequentes.

6.1 ANÁLISE QUANTITATIVA

Foi realizada verificação quantitativa do desenvolvimento do sistema

supervisório com base na quantidade de tags necessárias para realizar o controle e

supervisão da maquete, comparando a quantidade de tags entre o supervisório

desenvolvido para o programa aplicativo CLP construído sem procedimento formal

(supervisório 1), e o programa aplicativo CLP desenvolvido de acordo com o

Procedimento Agusti (supervisório 2).

Tabela 1 – Análise quantitativa de resultados.

Indicador Quantidade de tags

Supervisório 1 122

Supervisório 2 90

A importância desta verificação se dá ao fato de que o valor monetário

necessário para adquirir uma licença Run Time de um sistema de supervisão

SCADA, é diretamente proporcional ao número de tags que ele suporta.

Outro fator importante que é diretamente ligado à quantidade de tags de um

sistema supervisório é o tráfego de informações na rede, pois quanto maior for a

quantidade de tags do sistema supervisório maior é o fluxo de informações da rede,

logo, sistemas supervisórios com grande número de tags necessitam de uma rede

com grande capacidade de transmissão de dados para operar normalmente.
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Figura 24 - Gráfico da análise quantitativa dos resultados.

Nota-se a redução, neste caso, de 32 tags, o que não representaria diferença

de valores monetários na aquisição de uma licença SCADA de um desenvolvedor

qualquer, ou redução significativa no tráfego de dados de uma rede de

comunicação, porém, deve-se observar que foi uma redução de 26,23% na

quantidade de tags para desenvolver a mesma tarefa, logo, caso o programa

aplicativo tivesse maior número de variáveis a serem controladas (uma tarefa mais

complexa, por exemplo) certamente abrangeria maior número de tags, passando a

ser significativo o percentual de 26,23% de tags a menos.

Tabela 2 – Exemplo de aplicativos Run Time Siemens.

Modelo do aplicativo
Runtime

Quantidade de tags
suportadas

Valor monetário

(U$)1

WinCC Flex® 2008 128 766,65

WinCC Flex® 2008 512 2443,70

WinCC Flex® 2008 2048 3737,42

WinCC Flex® 2008 4096 5654,05

Para exemplificar esta questão pode-se utilizar os aplicativos Run Time do

fabricante Siemens®, atualmente a linha WinnCC®, apresentada na tabela 2.

1 Valor monetár io referente a presente data.
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Figura 25 - Gráfico da capacidade de tags suportadas pelos aplicativos Run Time Siemens®.

Observa-se que os módulos Run Time da Siemens® começam com

capacidade de tags em 128, apresentando módulos capazes de trabalhar com 512,

2048 e 4096 tags, elevando também o investimento necessário para adquiri-los.

Outro exemplo que pode ser dado com base no aplicativo de modo Run Time

do mesmo aplicativo de desenvolvimento utilizado na construção destes sistemas

supervisórios, o Elipse® SCADA. Este fabricante apresenta apenas duas versões de

aplicativos Run Time, conforme podemos observar na tabela 3:

Tabela 3 – Exemplo de aplicativos Run Time Elipse® SCADA.

Modelo do Aplicativo
Runtime

Quantidade de tags
Suportadas

Valor monetário

(U$)2

Elipse® SCADA 300 1619,55

Elipse® SCADA Full 2162,68

A versão do Elipse® SCADA suporta no máximo 300, enquanto o Elipse®

SCADA Full não possui limites quanto a quantidade de tags.

2 Valor monetár io referente a presente data.
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6.2 ANÁLISE QUALITATIVA

A análise da qualidade dos programas aplicativos desenvolvidos neste

trabalho será realizada com base em três quesitos:

a) funcionalidade;

b) organização;

c) flexibilidade.

Estes três quesitos serão avaliados pelo conceito do Autor entre “A” e “E”, em

ambos sistemas supervisórios desenvolvidos (Supervisório 1 – desenvolvido para o

programa aplicativo CLP sem procedimento formal; Supervisório 2 – desenvolvido

para o programa aplicativo CLP com base no Procedimento Agusti), conforme

quadro a baixo:

Conceito Avaliação

Ótimo A

Muito bom B

Bom C

Razoável D

Ruim E

Quadro 4 – Classificação no conceito do Autor.

Funcionalmente, ambos os programas aplicativos supervisório realizaram as

funções a eles atribuídas, controlar e supervisionar a maquete, por este motivo,

pode-se dizer que ambos recebem avaliação “A”. A tabela 4 apresenta a avaliação

dos sistemas supervisórios.

Tabela 4 – Classificação dos quesitos avaliados pelo Autor . 

Funcionalidade Organização Flexibilidade

Supervisório 1 A D E

Supervisório 2 A B A

Segue a baixo descritivo explicativo dos quesitos avaliados:
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Ø funcionalidade representa a eficácia (capacidade de realizar apenas a

tarefa que lhe foi estipulada) dos supervisórios em desenvolver suas

funções, ou seja, controlar e monitorar os dispositivos instalados no

simulador residencial;

Ø organização diz respeito a maneira em que se encontram os tags dos

supervisórios em relação as variáveis manipuladas do CLP, esta

organização pode ser observada nas tabelas de variáveis extraída do

CLP por ambos supervisórios, pode-se observar estas tabelas nas

páginas 50 e 51 (tabela de variáveis do supervisório 1) e 57, 58 e 59

(tabela de variáveis do supervisório 2), nota-se que a organização do

supervisório 2 é maior que a do supervisório 1 por ser resultante da

análise dos DPAs do Procedimento Agusti (2012);

Ø flexibilidade, por sua vez, trata da facilidade de modificar em modo de

funcionamento do sistema supervisório, o supervisório 2 apresenta

maior flexibilidade pelo fato de possuir maior organização que o

supervisório 1, facilitando a compreensão de seu funcionamento.

Elaborando a análise qualitativa entre os dois sistemas, pode-se compreender

de que modo pôde-se alcançar a redução da quantidade de tags: por meio da

organização do programa aplicativo supervisório. A etapa de tomada de variáveis do

CLP do método de construção de sistemas supervisórios de Moraes e Castrucci

(2001) tornou-se mais organizada a partir do momento em que foi aplicado o

Procedimento Agusti (2012), facilitando também a compreensão do funcionamento

do sistema aplicativo supervisório.
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7 CONCLUSÃO

Este trabalho foi elaborado em torno da pergunta de quais seriam as

características do desenvolvimento de um sistema supervisório, aplicado a

residências, desenvolvido mediante uso da programação de CLP’s formalizada pelo

Procedimento Agusti (2012), em relação ao desenvolvimento de um sistema

supervisório desenvolvido para um programa de CLP construído sem procedimento

formal. Basicamente, pôde-se concluir que o sistema supervisório desenvolvido com

base no programa aplicativo CLP construído por meio do Procedimento Agusti

(2012) possui a mesma funcionalidade que um sistema supervisório desenvolvido

com base em um programa aplicativo CLP construído sem procedimento formal,

porém, necessitando de menor quantidade de tags para realizar a mesma tarefa,

apresentando-se de maneira mais simples, tornando fácil a visualização dos dados

originados no CLP e com isso simplificando a elaboração do sistema supervisório.

O capítulo 2 tratou da revisão bibliográfica a cerca de automação, resgatando

na bibliografia seu histórico, definições, vantagens e desvantagens de automatizar

ou não automatizar determinado processo, adentrando em automação residencial,

seu respectivo histórico relatando projetos que foram pioneiros neste segmento da

automação. Ainda no capítulo 2 realizou-se a revisão bibliográfica sobre CLPs,

abrangendo seu histórico de evolução e linguagens de programação que surgiram

no decorrer de sua história.

No capítulo 3 tratou-se da revisão da bibliografia existente referente a

sistemas supervisórios, resgatando seu histórico e retratando as definições

existentes ao redor deste tema, passando a abordar o histórico e definições dos

sistemas de supervisão SCADA, relatando suas características e atribuições.

O capítulo 4 foi responsável por retratar a metodologia seguida para encontrar

a resposta à pergunta referente a problemática deste trabalho, partindo da

encomenda da maquete do simulador residencial e abrangendo sua instalação

mecânica e elétrica. Neste capítulo foi apresentado o método de Moraes e Castrucci

(2001) para o desenvolvimento de programas aplicativos supervisórios, que se dá

por meio da realização de nove etapas, sendo aplicáveis apenas cinco a este

trabalho:
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a) entendimento do processo a ser automatizado;

b) tomada de variáveis do CLP;

c) planejamento da hierarquia de navegação entre telas;

d) desenho de telas;

e) padrão industrial de desenvolvimento.

Ainda no capítulo 4, realizou-se o estudo do Procedimento Agusti (2012) a fim

de compreendê-la para entender de que forma foi realizado o desenvolvimento de

ambos programas aplicativos CLP, tanto o desenvolvido sem procedimento formal

quanto o desenvolvido de acordo com o Procedimento Agusti (2012).

O estudo de caso foi relatado do capítulo 5, onde as etapas apresentadas no

capítulo 4 (metodologia) foram aplicadas a fim de responder a problemática deste

trabalho. Realizou-se a instalação mecânica e elétrica do simulador residencial e,

posteriormente, aplicou-se o método de Moraes e Castrucci (2001) de

desenvolvimento de programas aplicativos supervisórios, com base no programa de

CLP desenvolvido sem procedimento formal e posteriormente o método foi aplicado

ao programa CLP desenvolvido por meio do Procedimento Agusti (2012).

O capítulo 6 foi realizada a Apresentação dos Resultados, apontando as

características de ambos os programas aplicativos supervisórios desenvolvidos,

ficando evidente que ambos os sistemas supervisórios consolidaram-se funcionais,

porém, o aplicativo supervisório desenvolvido com base no programa aplicativo CLP

construído por meio do Procedimento Agusti (2012), apresenta-se de maneira mais

simples, tornando fácil a visualização dos dados originados no CLP e simplificando a

elaboração do sistema supervisório. Observa-se que por meio desta simplificação,

pode-se realizar a redução de 26,23% na quantidade de tags necessárias para

realizar a mesma tarefa, o que pode implicar (dependendo do tamanho do sistema

supervisório) na redução do investimento monetário para implantar um sistema

supervisório reduzindo, inicialmente, o valor monetário necessário para adquirir uma

licença Run Time, além de possibilitar seu funcionamento em uma rede de

comunicação mais simples ou menos sofisticada, pois o menor número de tags

resulta em menor fluxo na rede de comunicação.

Com base nesta análise, pode-se concluir que as características

apresentadas no desenvolvimento de um sistema supervisório aplicado a

residências mediante o uso da programação de CLP’s formalizada pelo
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Procedimento Agusti (2012), tornam a elaboração do aplicativo supervisório mais

simples, reduzindo a quantidade de tags necessárias para realizar o controle e a

supervisão da planta residencial e, com isso, reduzindo o valor monetário necessário

para desenvolver um sistema supervisório à residência. Entretanto, sugere-se

estudos mais aprofundados ao redor do tema para que se obtenham resultados mais

específicos com relação ao desenvolvimento de sistemas supervisórios aplicados a

residências mediante o uso da programação de CLP’s formalizada pelo

Procedimento Agusti (2012). Conclui-se ainda, que este trabalho possui contribuição

acadêmica, por ser elaborado de acordo com procedimentos e métodos

formalizados, podendo ser reconstruídos de acordo com os passos nele descrito.

Como sugestão de melhoria, destaca-se a realização do desenvolvimento de

programas aplicativos supervisórios residenciais com base em outros métodos, além

do método de Moraes e Castrucci (2001), para programas de CLP’s formalizados

pelo Procedimento Agusti, possibilitando a comparação das características

apresentadas entre os dois métodos.
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ANEXOS
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Anexo A – DPA A: Segurança.

Fonte: CHAVES (2012).
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Anexo B – DPA B: Área interna.

Fonte: CHAVES (2012).
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Anexo C – DPA C: Monitoramento área externa.

Fonte: CHAVES (2012).
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Anexo D – DPA D: Monitoramento área interna.

Fonte: CHAVES (2012).
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Anexo E – DPA E: Invasão.

Fonte: CHAVES (2012).
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Anexo E – DPA E: Invasão – Continuação.

Fonte: CHAVES (2012).
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Anexo F – DPA F: Área externa.

Fonte: CHAVES (2012).
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Anexo G – DPA G: Segurança.

Fonte: CHAVES (2012);
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Anexo G – DPA G: Segurança – Continuação.

Fonte: CHAVES (2012).
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Anexo G – DPA G: Segurança - Continuação.

Fonte: CHAVES (2012).
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