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RESUMO 
 

 

A proposta deste projeto de pesquisa é automatizar uma máquina 

responsável pela confecção de transversinas para carrocerias de caminhões (TCCA) 

em uma empresa em que os recursos não são totalmente automatizados, e, 

dependem muito ainda da mão de obra de seus colaboradores.A automação está 

cada vez mais latente no mercado e com toda a certeza um ponto chave de sua 

aplicação consiste nos Controladores Lógicos Programáveis que tornam a 

automação precisa, segura e de qualidade. Além dos CLP’s os sensores também 

são essenciais para tornar possível a automação, o sensoriamento em um sistema 

de automação é responsável pela detecção ou medição de algum fator relevante do 

sistema, podendo ser temperatura, pressão, luminosidade, enfim.Para tornar 

possível um controle os sensores passam os dados necessários para a etapa de 

acionamento, ou seja, a etapa em que o sistema terá atuação de algum componente 

que tornará determinada rotina automática, o CLP junto aos sensores/atuadores e 

demais componentes serão os responsáveis pela automatização do sistema, para 

isso é necessário ainda que haja o monitoramento e o controle por um colaborador, 

então deve-se confeccionar um programa que executará a rotina de comando e uma 

interface homem máquina, conhecida como IHM, desta forma é possível detectar 

erros futuros, programar tempos ou quantidades, ou simplesmente monitorar o 

processo de fabricação em questão, trazendo qualidade, precisão e redução de 

desperdícios podendo ser sem dúvida um sistema vantajoso para a empresa. 

 

 
Palavras Chave: Automação, CLP, IHM. 
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this research project is to automate a machine responsible for 

making transversinas for truck bodies (TCCA) in a company in which resources are 

not fully automated, and still rely heavily on the labor of its employees.The 

automation is increasingly latent market and surely a key point of your application 

consists of programmable logic controllers that make automation needs, safe and 

quality. In addition to the CLP's sensors are also essential to enable automation, 

sensing in an automation system is responsible for the detection or measurement of 

some factor relevant system and may be temperature, pressure, light, finally.To make 

it possible to control the sensors pass the data needed to drive the stage, namely the 

stage in which the system will work in any given component that will make automatic 

routine, the PLC along with the sensors / actuators and other components will be 

responsible by automation system, for it is also necessary that there be monitoring 

and control by a developer, then you must fabricate a program that will perform the 

routine control and a human machine interface, known as MMI, so you can detect 

future errors , program times and amounts, or simply monitoring the manufacturing 

process in question, bringing quality, accuracy and reducing waste can be 

undoubtedly a system advantageous for the company. 

 

 

Keywords: Automation, PLC, HMI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente indústrias buscam novas tecnologias para suprir as exigências 

do mercado, com a crescente concorrência e demanda produtiva de mercados 

externos, para se adaptar a tais situações, a aplicação de processos automatizados 

em suas linhas de produções tornou-se um fator de extrema necessidade. 

Questões relacionadas à redução de custos e aumento de produtividade, 

tornaram-se itens de grande relevância para essas indústrias, itens que de forma 

conjunta com a área de Automação Industrial podem auxiliar de maneira positiva, 

por exemplo, os índices de produção das empresas do ramo. 

Seguindo o conceito de automatizar e controlar máquinas e processos, os 

técnicos têm optado pelo uso de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) em 

seus decursos produtivos, com objetivo de concentrar todas as informações em 

único ponto da planta industrial, assim, substituindo antigos equipamentos e Centro 

de Controle de Motores (CCM). 

Em vista dos argumentos apresentados, a proposta desse trabalho é 

desenvolver um projeto de automação para máquina de fabricar transversinas para 

carrocerias de caminhões para empresa São Miguel Ltda., utilizando ferramentas 

tecnológicas, como Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), Interfaces Homem 

Máquina (IHMs), Sensores, que venham à suprir as necessidades da empresa, que 

atualmente,  esta em busca de novas metas, como, reduzir custos com mão de obra, 

evitar desperdícios e aumentar a qualidade final do produto. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Como projetar um sistema de automação de uma máquina de transversinas 

para carrocerias de caminhões (TCCA) para empresa Carrocerias São Miguel Ltda.? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Atualmente na empresa de Carrocerias São Miguel Ltda., o processo de 

fabricação de transversinas para carrocerias de caminhões, é parcialmente, manual, 

ou seja, não existe um sistema automático para a produção das mesmas, capaz de 

produzir as peças de forma autônoma, salvo a utilização de ferramentas elétricas, 

como serras, para a fabricação das peças. 

O processo produtivo da empresa em questão é separado por lotes, sendo 

que para a confecção das peças, que compõem o lote, cada unidade necessita de 

vários cortes até atingir seu formato final, demandando tempo e mão de obra de pelo 

menos dois funcionários. Exatamente por esses cortes e todo o processo existente 

ser manipulado por intervenção humana, que surge a dificuldade em padronizar as 

transversinas e obter qualidade, tendo em vista que peças do mesmo lote, no final 

do processo apresentam, entre si, consideráveis diferenças dimensionais. 

O aumento da qualidade do produto final, a diminuição dos funcionários 

envolvidos no processo, o crescimento da capacidade produtiva, são itens de alta 

relevância para se conseguir uma redução de custos significativa, e 

consequentemente obter valores mais rentáveis, tanto econômicos como produtivos, 

assim, criando um círculo favorável para empresa. 

Com base no contexto apresentado, surge a necessidade de projetar um 

sistema automático para produção das transversinas, buscando a interação homem-

máquina através de interface gráfica, ferramenta tal que servirá para entrada e saída 

de informações, também será dirigido toda base de processamento e acionamentos 

elétricos para sensores e um controlador lógico programável, deixando a cargo do 

operador apenas a alimentação, acabamentos, e retirada do material, questões que 

poderão ser usadas em futuros estudos para automatização completa da linha. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

Desenvolver um projeto de automação para uma máquina de transversinas 

para carrocerias de caminhões (TCCA) para empresa Carrocerias São Miguel Ltda. 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Projetar um sistema de automação de uma máquina de transversinas para 

carrocerias de caminhões para empresa Carrocerias São Miguel Ltda. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Realizar revisão bibliográfica; 

b) Analisar sistema atual; 

c) Projetar sistema de automação; 

d) Verificar resultados obtidos. 

 

 

1.4 MÉTODO 

 

 

a) Levantamento in loco do processo atual de fabricação de travessas; 

b) Fazer projeto de automação: 

- especificar características técnicas dos sensores; 

- definir controlador lógico programável; 

-especificar IHM; 
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- dimensionar fonte de alimentação dos dispositivos de automação; 

- definir dispositivos de proteções elétricas para os dispositivos eletrônicos; 

- efetuar detalhamento projeto; 

- programar controlador lógico programável; 

- desenvolver interface homem-máquina. 
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2 UMA BREVE HISTÓRIA DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

A humanidade sempre mostrou interesse, desde tempos pré-históricos, por 

sistemas automáticos. Antigos sacerdotes egípcios construíram os primeiros braços 

mecânicos, os quais eram colocados em estátuas de deuses que pretendiam atuar 

sob a direta inspiração do deus representado, sem dúvida, para impressionar o povo 

com o poder desse deus. O interesse por tal assunto, sem dúvida, continua até os 

dias atuais (PAZOS, 2002). 

Segundo Pazos (2002, p.06): 

 
Em 1770, foi inventado o primeiro órgão mecânico. Um dispositivo de 
cames e polias controladas por um mecanismo de relógio que movimentava 
peças, cordas, martelos e sinos. Também operava válvulas e pistões para 
gerar sons de ventos. Em 1738, Jacques Vaucanson fabricou “tocador de 
flauta” automatizado. Um cilindro com relevo (uma verdadeira memória de 
CD-ROM), ao girar, movimentava uma série de cames que controlavam 
pistões de diferentes comprimentos, gerando assim os diferentes tons de 
uma flauta. 

 
Mas o conceito de modernismo dos robôs industriais foi criado por Joseph 

Engelberger. Em 1962, junto com Devol, desenvolveu o primeiro protótipo de robô, 

chamado de Unimate, para ser usado em ambientes industriais. A primeira 

instalação registrada do robô Unimate aconteceu na Ford Motor Company® para 

descarregamento de uma máquina de fundição sob pressão (PAZOS, 2002, p. 06). 

A palavra Automation foi inventada pelo marketing da indústria de 

equipamentos na década de 1960. O neologismo, sem dúvida sonoro, buscava 

enfatizar a participação do computador no controle automático industrial (MORAES, 

CASTRUCCI, 2001, p. 29). 

 

 

 



1� 

 

3 DESCRIÇÃO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

 

 

“A automação é a tecnologia relacionada com a aplicação de sistemas 

mecânicos, elétricos e eletrônicos, apoiados em meios computacionais, na operação 

e controle dos sistemas de produção” (ALVES, 2007, p. 04). 

Para Rosário (2005) a descrição de sistemas automatizados representa a 

combinação de materiais (resistências dos materiais, comportamento técnico), 

mecanismos (cinemática, dinâmica), sensores, atuadores, eletrônica e 

processamento digital (controle, processamento de sinais, simulação, projeto 

assistido por computador). 

Segundo Georgini (2002) um sistema automatizado pode ser divido em duas 

partes interdependentes: 

a) sistema controlado: sistema que executa a operação física; 

b) equipamento de controle: equipamento que recebe operações vindas do 

operador, do processo controlador, etc., e emite ordens ao sistema 

controlado. 

Um sistema automatizado pode ser representado conforme figura abaixo: 

 
Figura 1 – Diagrama de blocos de um sistema de automação 
Fonte: (SOUZA, 2012) 
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3.1 CARACTERÍSTICAS DE PROJETOS DE AUTOMAÇÃO 

 

 

“Independente do nível de descrição, fornecer ao(s) projetista(s) as 

informações de modo claro e preciso representa uma das maiores dificuldades 

durante a fase de desenvolvimento de sistemas automatizados” (GEORGINI, 2002, 

p. 20). 

“Numa postura mais conservadora, restringem-se a descrever o projeto de um 

sistema mecatrônico como um relacionamento bidirecional entre o projeto do 

sistema mecânico e do sistema eletrônico” (SALMINEN apud ROSÁRIO, 2005, p. 

22). 

Rosário (2005) cita algumas características de projeto para sistemas 

automatizados: 

a) é possível distinguir as partes de projeto mecânico e projeto de controle; 

b) a especificação do sistema ocorre mediante a execução assistida do 

projeto mecânico e do projeto de controle; 

c) alternativas possíveis para reprojeto, no caso de o projeto inicial não 

atender as exigências; 

d) diferente de projeto mecânico, no qual se gera somente especificação 

quanto ao material e à geometria, no projeto de controle se gera as 

especificações de sensores, atuadores e à estratégia de controle; 

Seguindo essas características Rosário (2005) afirma que no projeto de um 

sistema automatizado é possível: 

a) conceber dispositivos e equipamentos com novas capacidades funcionais; 

b) suprir deficiências do projeto mecânico por meio de sistemas de controle; 

c) simplificar a atividade de um projeto como um todo; 

d) unir a tecnologia mecânica com a tecnologia de controle e conceber 

equipamentos capazes de superar o desempenho obtido somente pelo 

emprego da tecnologia mecânica. 
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3.2 COMPONENTES DE UM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 

 

 

De acordo como Alves (2005) cada sistema de automação compõe-se de 

cinco elementos que são os seguintes: 

a) acionamento: provê o sistema de energia para atingir determinado objetivo. 

É o caso de motores elétricos, pistões hidráulicos; 

b) sensoriamento: mede o desempenho do sistema de automação ou uma 

propriedade particular de algum de seus componentes. Exemplos: 

termopares para medição de temperatura e encoders para medição de 

velocidade; 

c) controle: utiliza a informação dos sensores para regular o acionamento. Por 

exemplo, para manter o nível de água num reservatório, usa-se um 

controlador de fluxo que abre ou fecha uma válvula, de acordo com o 

consumo. Mesmo um robô requer um controlador, para acionar o motor 

elétrico que o movimenta; 

d) comparador ou elemento de decisão: compara os valores medidos com 

valores preestabelecidos e toma a decisão de quando atuar no sistema. 

Como exemplos, pode-se citar os termostatos e os programas de 

computadores;  

e) programas: contêm informações de processo e permitem controlar as 

interações entre os diversos componentes. 

De forma mais direta Martins (2007), afirma que sistemas automatizados são, 

algumas vezes, bastantes complexos. Formalmente, um sistema automatizado 

possui os três componentes básicos: 

a) sensoriamento; 

b) comparação e controle; 

c) atuação. 

 

 



22 

 

3.3 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 

 

 

“A cada dia que passa os equipamentos elétricos e mecânicos vão dando 

lugar aos microprocessados. Tanto na vida profissional como na cotidiana, estamos 

sendo envolvidos por microprocessadores e computadores” (OLIVEIRA, 1993, p. 

01). 

Conforme citado por WEG® (2006, p. 08) define-se Controlador Lógico 

Programável (CLP) como: 

 
Sistema eletrônico digital, desenvolvido para uso em ambiente industrial, 
que usa memória programável para armazenamento interno de instruções 
do usuário, para implementação de funções especificas, tais como, lógica, 
sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, para controlar, 
através de entradas e saídas, vários tipo de máquinas e processos. 

 
Segundo Gomes (2010), os CLPs tem as seguinte características, que 

servem como vantagens, para aplicações industriais: 

a) podem trabalhar em ambientes com umidade, altas temperaturas, 

vibrações e ruídos; 

b) possuem interfaces para entradas e saídas já implementadas no 

controlador; 

c) são facilmente programáveis. 

 

 

3.3.1 Histórico 

 

 

No fim da década de 1960, os circuitos integrados permitiram o 

desenvolvimento de minicomputadores, que mais tarde foram utilizados para 

controle instantâneo de processos industriais. Em 1969, surgiram os primeiros 

controladores que tiveram como base uma especificação criada pela General 

Motors® (MORAES; CASTRUCCI, 2001). 

“Na década de 1970, os controladores passaram a ter microprocessadores, 

sendo então denominados desde então Controladores Lógicos Programáveis 

(CLPs)” (MORAES; CASTRUCCI, 2001, p. 29).  
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A década de 70 marca uma fase de grande aprimoramento dos controladores 

lógicos programáveis. Com inovações tecnológicas dos microprocessadores, maior 

flexibilidade e um grau também de maior inteligência, os CLPs incorporaram 

diversas funções avançadas como, temporização, contagem, operações 

matemáticas e outros (GEORGINI, 2002). 

Na década de 1980, houve aperfeiçoamento das funções de comunicação 

dos CLPs, sendo então utilizadas em rede de comunicação de dados (MORAES; 

CASTRUCCI, 2001, p. 29). 

 

 

3.3.2 Principio de Funcionamento 

 

 

Para WEG® (2006) o principio de funcionamento de um CLP, é baseado em 

três etapas: 

a) 1ª etapa: transfere todos os sinais recebidos na interface de entrada e 

envia para memória de dados (RAM); 

b) 2ª etapa: inicia a varredura do software armazenado na memória de 

programa (SCAN). Utilizando os dados da memória de dados (RAM). 

Dentro deste ciclo, executará todas as operações que estavam 

programadas no software aplicativo; 

c) 3ª etapa: concluída a varredura a Unidade Central de Processamento 

(CPU), transfere os resultados das operações lógicas, para interface de 

saída. Simultaneamente novos dados de entrada irão alimentar a memória 

de dados. 

Assim como apresentado por Georgini (2002, p. 49): 

 
A CPU executa a leitura dos status (condições, estados) dos dispositivos de 
entrada por meio dos circuitos/Módulos de I/O. Esses status são 
armazenados na memória (RAM) para serem processados pelo programa 
de aplicação (desenvolvido pelo usuário e armazenado em memória RAM, 
EPROM ou EEPROM no PLC). Após a execução do programa aplicação, o 
processador atualiza os status dos dispositivos de saída por meio dos 
Circuitos/Módulos de I/O, realizando a lógica de controle. 
  

Na figura a seguir é possível observar o ciclo de funcionamento de um CLP. 
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Figura 2 – Ciclo de funcionamento de um CLP 
Fonte: (SOUZA, 2012, web)  

 

 

3.3.3 Arquitetura Física do CLP 

 

 

Conhecer a as funções básicas de cada componente que compõem os CLPs, 

auxilia na configuração e escolha do equipamento à ser utilizado em determinado 

sistema automatizado. De certa forma, influência no desenvolvimento do programa 

aplicação (GEORGINI, 2002). 

Para Gomes (2010) um CLP é constituído basicamente dos seguintes 

componentes: 

a) fonte de alimentação; 

b) unidade central de processamento; 

c) interface de entradas e saídas. 

Na figura 3 pode-se ver detalhadamente cada componente de um CLP: 
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ijklmn o – Componentes de CLP 
Fonte: (SOUSA, 2012, web)  

 

 

3.3.4 Fonte de Alimentação 

 

 

A fonte de alimentação é de grande importância na operação do sistema de 

um CLP. É ela que fornece os níveis de tensão para a alimentação da CPU e dos 

módulos de Entradas e Saídas (E/S). Atuando Como dispositivo de proteção, ela 

garante a segurança e integridade da tensão para todo o sistema, através do 

controle dos níveis de tensão e corrente fornecidos para o sistema (GEORGINI, 

2002). 

Moraes e Castrucci (2001) afirmam que a fonte de alimentação converte 

Tensão Alternada em Tensão Contínua (CC) para alimentar o controlador. Caso falte 

energia, há uma bateria que impede a perda do programa do usuário. Ao retorna a 

energia, o programa se reinicia. 

Segundo Moraes e Castrucci (2001, p. 31), existem dois tipos de fontes: 

a) source: fonte de energia interna ao controlador; 

b) sink: fonte de energia externa ao controlador. 
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3.3.5 Unidade Central de Processamento 

 

 

Georgini (2002, p. 54) caracteriza a unidade Central de processamento (CPU) 

da seguinte maneira: 

 
A CPU de um PLC compreende os elementos que formam a “inteligência” 
do sistema: o Processador e o sistema de memória, além dos circuitos 
auxiliares de controle. O Processador interage continuamente com o 
sistema de memória por meio do Programa de Execução (desenvolvido pelo 
fabricante), interpreta e executa o Programa de Aplicação (desenvolvido 
pelo usuário), e gerencia todo o sistema. Os circuitos auxiliares de controle 
atuam sobre os barramentos de dados (data bus), de endereços (address 
bus) e de controle (control bus), conforme solicitado pelo processador, de 
forma similar a um sistema convencional baseado em microprocessador. 

 
A CPU é o cérebro do sistema. Ela lê o sinal das entradas na memória de 

dados, executa as funções conforme armazenado na memória de programa, e gera 

os comandos para a memória de dados controlarem os estados das saídas (WEG®, 

2006). 

Segundo Georgini (2002, p. 54) “[...] “Algumas famílias de PLCs possuem 

Módulos Coprocessados, que auxiliam o Processador da CPU na execução de 

funções específicas (Operações complexas) [...]”. 

 

 

3.3.6 Interface de entrada 

 

 

As interfaces de entradas são dispositivos que recebem sinais de entrada, 

provenientes do meio externo, e os condicionam para valores de trabalho dos 

componentes internos do CLP, sinais esses provenientes de sensores, chaves, 

transdutores e transmissores (FIALHO, 2004). 

Fialho (2004, p. 209), descreve os tipos de entradas de um CLP: 

 
Os pontos de entrada podem ser digitais ou analógicos. Os pontos de 
entradas digitais, obviamente, reconhecem apenas dois estados: ligado ou 
desligado. Já os pontos de entrada analógicos reconhecem mais de dois 
estados – normalmente um número múltiplo de dois (4, 8, 16, 32, 64, 128, 
256,...). O número de estados depende do número de bits usado pelo 
conversor A/D da entrada. Assim, um conversor A/D de 12 bits permite 1024 
estados de entrada (210). 
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Os módulos de entrada digitais contêm optoisoladores, conforme figura 4, em 

cada um dos circuitos. Quando o circuito externo é fechado através do sensor, o 

Diodo Emissor de Luz (LED) sensibiliza o componente de base, fazendo circular 

corrente interna no circuito de baixa potência do controlador programável (MORAES; 

CASTRUCCI, 2001). 

 

Figura 4 – Funcionamento de uma interface de entrada digital do CLP 
Fonte: (RIBEIRO, 1999) 

 

Sobre entradas analógicas, Georgini (2002, p. 65), cita: 

 
Os Módulos Analógicos de Entrada convertem sinais analógicos, 
provenientes dos dispositivos de entrada (transdutor, conversor, termopar), 
em sinais digitais por meio de conversor Analógico/Digital (ADC – Analog to 
Digital Converter), disponibilizando-os adequadamente ao barramento da 
CPU, em sinais analógicos por meio de Conversor Digital/Analógico (DAC – 
Digital to Analog Converter), enviando-os aos dispositivos de saída (driver, 
amplificador). 

 
O valor analógico convertido é armazenado em um endereço especifico na 

tabela de dados, determinado pelo programa de aplicação, e a quantidade de bits 

relativos a cada canal depende da resolução dos conversores Analógicos/Digitais 

(A/D) e conversores Digitais/Analógicos (D/A) (GEORGINI, 2002). 

Fialho (2004, p. 210), cita uma característica importante sobre as interfaces 

de entrada: 

O tempo de filtragem é normalmente 8ms, mas alguns CLPs permitem 
ajustar o tempo de resposta dos filtros de entrada. Um maior tempo de 
resposta permite uma melhor filtragem do ruído elétrico. Os menores 
tempos de resposta ajudam em aplicações que exigem operação de alta 
velocidade (exemplo interrupção de contagem). 
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A figura 5 mostra um módulo de entradas digitais: 

 

Figura 5 – Interface de entrada Siemens® SM321 
Fonte: (ALIBABA.COM, 2012, web)  

 

 

3.3.7 Interface de Saída 

 

 

As interfaces de saídas são dispositivos que enviam sinais para o meio 

externo, seguindo a lógica do programa de aplicação, podendo esses sinais ser 

digitais ou sinais analógicos, dependendo da aplicação que se encontram e do 

equipamento que esta recebendo esse sinais (FIALHO, 2004).  

As saídas digitais, possuem apenas dois estados, ligado ou desligados, ou 

nível lógico um e nível lógico zero. Os pontos de saída digitais podem ser 

implementados por relés, transistores, ou ainda por Retificadores Controlados de 

Silício (SCRs) e Triodos para Corrente Alternada (TRIACs). São usados para acionar 

diversos equipamentos como motores, válvulas, etc. (FIALHO, 2004). 

Quanto ao tipo e faixa de tensão das saídas Georgini (2002), especifica da 

seguinte forma: Em circuitos de corrente alternada (CA), utiliza-se saída a TRIAC ou 

SRC em faixas de tensão de 24V, 110V ou 220V. Em circuitos de Correntes 

Contínuas (CC), utiliza-se saída a transistor bipolar do tipo MOS-FET em faixas de 

tensão de 5V, 12V, 24V ou 125V ou saída a relé para ambos os circuitos (CA e CC). 
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Georgini (2002) levanta um fator importante para a escolha correta do módulo 

de saída digital: 

 
Outro fator importante durante a configuração dos Módulos de Saída 
relaciona-se ao acionamento dos dispositivos controlados. Não é 
recomendada a utilização de saídas a relé para acionamentos cíclicos, 
mesmo de baixa de frequência, ou acionamentos rápidos, devido a fadiga 
mecânica que eles podem sofrer. 

 
Georgini (2002, p. 64) completa afirmando que “[...] quando se utiliza saída a 

relé para acionamentos de cargas indutivas, recomenda-se a utilização de circuito 

RC [...]”. 

A figura 6 mostra os tipos de entradas digitais:  

 

Figura 6 – Saída Digitais tipo TRIAC, MOS-FET e Relé 
Fonte: (RIBEIRO, 1999) 

 

Por sua vez, as saídas analógicas possuem mais de dois estados, assim 

como as entradas analógicas, o número de estados depende do número de bits 

usado pelo conversor D/A da saída, como exemplo, um conversor de oito bits 

permite 256 estados de saída (28) (FIALHO, 2004). 
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Também sobre os sinais das saídas analógicos Fialho (2004) explica que os 

pontos de saída analógicos fornecem correntes de 4 a 20mA, ou tensões de 0 a 

10V. São usados para atuar válvulas proporcionais, controlar, velocidade de motores 

(via Inversor de Frequência) 

 “Para obter uma saída analógica, um inteiro é convertido em uma tensão. 

Este processo é muito rápido, e não apresenta os problemas de temporização 

existente com as entradas analógicas” (MARTINS, 2007, p. 116). 

A figura 7 demonstra o funcionamento de uma saída analógica: 

 

Figura 7 – Funcionamento de uma saída analógica 
Fonte: (RIBEIRO, 1999) 

 

 

3.3.8 Linguagens de Programação 

 

 

Um programa são regras de instruções ou comandos que o usuário define 

para que o CLP execute determinadas funções. Há várias linguagens de 

programação, sendo que a mais conhecida e utilizada é a diagrama de contatos ou 

linguagem Ladder (FIALHO, 2004). 

A linguagem de diagrama de contatos, baseia-se nos contatos de esquemas 

elétricos (conforme mostra figura 8), assim sendo, se constitui em uma linguagem 

gráfica de fácil manipulação e que, apesar das diferenças entre os fabricantes é 

facilmente assimilada pelo usuário (ROSÁRIO, 2005). 

Fialho (2004, p. 214) cita uma vantagem da linguagem de diagrama de 

contato: “Como a linguagem de programação é um sistema gráfico de símbolos e 

termos, mesmo aqueles que não estão totalmente familiarizados com diagramas 

elétricos funcionais podem aprendê-los facilmente”. 
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De acordo com Moraes e Castrucci (2001), graficamente, as regras que 

constituem os elementos básicos, da linguagem de diagrama de contatos, são: 

a) bobinas sempre ficam totalmente à direita das linhas horizontais; 

b) linhas verticais são denominadas linhas-mãe; 

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

linhas verticais e assim por diante; 

d) as seqüências de causa e efeito orientam-se da esquerda para a direita e 

de cima para baixo; 

e) a habilitação das linhas horizontais, da qual decorre o acionamento das 

bobinas, depende da afirmação dos contatos à sua esquerda. 

“Na linguagem ladder, cada contato pode assumir dois estados,fechado ou 

aberto. Isso representa uma variável booleana, ou seja, uma variável que assume 

dois estados, verdadeiro ou falso” (ROSÁRIO, 2005, p. 287). 

 

Figura 8 – Exemplo da linguagem de diagrama de contatos 
Fonte: (MARTINS, 2007) 

 
 
 Já a linguagem de Diagrama de Blocos ,conforme mostra figura 9, é uma 

linguagem bastante difundida nos controles de processos industriais devido à 

facilidade de aprendizado e utilização. Na programação são utilizados blocos com 

instruções padronizadas conectadas entre si conforme a lógica desejada pelo 

usuário (FREITAS, 2007). 

Georgini (2002, p.86), descreve a linguagem de diagrama de blocos da 

seguinte maneira: 

 
É uma linguagem gráfica que permite aos elementos do programa, 
representados como blocos, serem conectados entre si de forma 
semelhante a um diagrama de circuito elétrico. Essa linguagem é 
apropriada para aplicações que envolvam fluxo de informação, ou dado, 
entre os componentes de controle. 

 
 Em complemento a ideia de Georgini; Moraes e Castrucci (2001, p. 45) 

descrevem: 
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É uma linguagem de programação gráfica, também bastante conveniente 
para programar controladores programáveis. Pelo fato de ser de alto nível 
como o SFC e de ser bastante familiar para os engenheiros de indústrias de 
controle de processos, sua utilização é muito difundida. 

 

 

Figura 9 – Exemplo da linguagem de diagrama de Blocos 
Fonte: (MARTINS, 2007) 

 

Outra linguagem utilizada é a de Lista de Instruções, que consiste em uma 

sequência padronizada de comandos que correspondem às funções. Assemelha-se 

na maneira de como os códigos são escritos a linguagem Assembler. Sua aceitação 

é limitada, e facilita a migração de produtos mais velhos para os novos padrões. É 

considerada uma linguagem de difícil aprendizagem para programadores e 

profissionais do ramo (MORAES; CASTRUCCI, 2001). 

Em relação à lista de instruções Freitas (2007) completa a ideia de Moraes e 

Castrucci afirmando: 

 
O programa é escrito numa sequencia de comandos correspondentes às 
funções desejadas. Sua sintaxe é muito semelhante à linguagem 
Assembler. Também está caindo em desuso devido à dificuldade de 
aprendizado e ao surgimento de linguagens mais avançadas. Ainda tem 
aplicação na migração de sistemas antigos para novos padrões. 

 

 

3.4 REDES DE COMUNICAÇÃO 



33 

 

 

 

“A necessidade de interligação de vários equipamentos “inteligentes” sejam 

eles CLPs ou computadores, fez desenvolver-se o conceito de redes locais” (WEG®, 

2006, p. 16). 

Rosário (2005) argumenta que os sistemas automatizados têm buscado cada 

vez mais em redes de comunicação soluções para vários processos, por vários 

fatores, como o aumento da complexidade dos decursos industriais. Atualmente, 

sistemas distribuídos e interconectados são utilizados em muitas aplicações 

industriais. 

Sobre a tecnologia de redes de comunicação Moraes e Castrucci (2001) 

argumentam: 

O aprimoramento da tecnologia empregada nos computadores e na 
comunicação influenciou profundamente o modo como são organizados os 
sistemas computacionais e, portanto, os sistemas de automação. O 
conceito de “centro de computação”, uma sala com um computador enorme 
ao qual as pessoas levam seus trabalhos para serem processados, está 
obsoleto. Foi substituído por um outro modelo em que existe um grande 
número de computadores autônomos, independentes, porém 
interconectados. Esses sistemas são chamados de redes de computadores. 
  

Schneider® (2006) descreve a evolução tecnológica das redes de 

comunicação industrial: 

De todas as tecnologias associadas ao controle industrial, as redes de 
comunicação é a que sofreu maiores evoluções na última década, seguindo, 
aliás, a tendência global de evolução das comunicações que se tem vindo a 
sentir, praticamente em todos os ramos de atividade, desde as 
telecomunicações móveis, à Internet, à comunicação sem fios, etc. 

 
A expansão das redes de comunicação industriais exigem estruturas com 

segurança e maior velocidade de transmissão. De forma geral, na análise do 

desempenho da rede, é necessário o conhecimento da taxa de transmissão de bits e 

dispositivos utilizados, para, apartir de então, especificar o protocolo a ser utilizado 

(ROSÁRIO, 2005). 

Quanto aos protocolos de comunicação industriais Silveira e Santos (2002, p. 

184) afirmam: 

Dentre os protocolos industriais mais conhecidos podem-se citar: Interbus, 
Modbus, Devicenet, Profibus, entre outros. Todos destinados à 
comunicação entre sistemas de automação, por meio de barramento de 
campo serial. 
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Em complemento aos protocolos de comunicação Silveira e Santos (2002) 

acrescentam que todos os protocolos possuem tais funções: 

a) endereçamento; 

b) estabelecimento de conexão; 

c) confirmação de recebimento; 

d) pedido de transmissão; 

e) conversão de código; 

f) numeração de sequência; 

g) controle de fluxo. 

Martins (2007) cita as duas estruturas de redes que são encontradas: 

a) estrutura hierárquica: caracteriza-e pela existência de um computador 

central que gerencia todo o conjunto de informações de comunicação; 

b) estrutura distribuída: não existe a figura de um computador central. Assim, 

todos os integrantes da rede devem ser capazes de receber e encaminhar 

as mensagens. 

A figura a seguir mostra um exemplo de utilização de redes industriais: 

 

Figura 10 – Representação de utilização de redes industriais 
Fonte: (CENTRO TECNOLÓGICO MEGA CONTROLE, 2012, web) 

 

Para a especificação de um protocolo de rede industrial devem ser 

considerados fatores como a taxa de transmissão, topologia física da rede, meio 

físico de transmissão, tecnologia de comunicação e algoritmo de acesso ao 

barramento e também alguns itens de interesse físico do sistema como, 

compatibilidade da rede com o ambiente, o custo de instalação do projeto, facilidade 
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de instalação, configuração e expansão do sistema, manutenção, quantidade de 

dispositivos, disponibilidade de produtos e segurança (NOGUEIRA, 2009). 

 

 

3.4.1 Interbus® 

 

 

O protocolo Interbus foi desenvolvido pela Phoenix Contact® em 1987 para 

utilizar ao nível do sensor/atuador. É um padrão de comunicação alemão (DIN E 

19258) desde 1993, mas desde1992 regulado pelo Interbus® Club, também se 

tornou um padrão Europeu em 1998 (EN50254/1) (SCHNEIDER®, 2006). 

A topologia, conforme figura 11, desse tipo de rede é em sistema em anel, ou 

seja, todos os equipamentos são integrados num caminho de transmissão fechado. 

Cada equipamento amplifica o sinal que entra e envia-o de novo, permitindo 

melhores velocidades de transmissão em distâncias maiores. Ao contrário de outros 

sistemas em anel, os dados são levados aos equipamentos através de um único 

cabo. Isto significa que a aparência do sistema pode ser uma estrutura em árvore. 

(MARTINS, 2007). 

Sobre as aplicações do protocolo Interbus®, Schneider® (2007) diz: 

 
As implementações do protocolo Interbus

® são normalmente encontradas 
em máquinas de montagem de peças e manuseamento de materiais. Uma 
instalação de Interbus utiliza um cabo único para equipamentos de campo, 
tais como blocos multi-entradas para sensores, válvulas pneumáticas, 
leitores de códigos de barras, variadores de velocidade e interfaces 
operador. 

 

ijklmn pp – Topologia típica do protocolo Interbus 
Fonte: (SCHNEIDER®, 2007) 
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3.4.2 Modbus® 

 

 

Teve a sua origem em 1971, desenvolvido pela Modicon Inc®., tornou-se num 

padrão de mercado em 1980. É um protocolo com mais de 40 anos, que aliado à 

sua simplicidade, leva a que existam hoje uma enorme quantidade de fabricantes de 

material em todo o mundo, que dotaram os seus equipamentos com a capacidade 

de comunicar em Modbus® (SCHNEIDER®, 2006). 

“A Modbus® é um protocolo aberto, normalmente utilizado em comunicação 

série. Trata-se de uma rede extremamente divulgada e com grande utilização 

(variadores de velocidade, robôs, máquinas especiais, controladores lógicos 

programáveis, etc.)” (MARTINS, 2007). 

De acordo com Martins (2007), existem dois tipos de padrões Modbus®: 

a) RTU: caracteres codificados em 8 bits + 1 bit de paridade; 

b) ASCII: caracteres codificados em 7 bits + 1 bit de paridade. 

Segundo Schneider® (2006), este protocolo cria uma estrutura de hierarquia 

(um mestre e vários escravos). O mestre gere o conjunto das trocas, seguindo dois 

tipos de diálogo:  

a) o mestre troca com o escravo e espera a resposta; 

b) o mestre troca com o conjunto dos escravos sem esperar a resposta 

(difusão geral). 

A tabela 1 mostra as características físicas do protocolo Modbus® 

Tabela 1 q Características Físicas do protocolo Modbus® 

rstsusvwxy
z{ |}~w�s ��

equipamentos: 

�w�����wx

máxima:

��us�w�x�� ��

Transmissão:

����� � ����� ��� 

derivações
64 450�  

Max. 1 Mbps, Min. 

9600   bits/s 

Fonte: (SCHNEIDER®, 2007) 
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3.4.3 Devicenet® 

 

 

“A Devicenet® surgiu em 1994, baseado na tecnologia CAN. A Open 

Devicenet Vendor Association® (ODVA) criou todas as especificações para a rede e 

equipamentos” (SCHNEIDER®, 2006, p. 28). 

Schneider® (2006, p. 28) cita uma breve descrição sobre o protocolo 

Devicenet: 

O padrão de comunicação Devicenet, baseia-se na camada física 2 do 
modelo OSI e na técnica de transporte CAN. As soluções apresentam como 
vantagens a possibilidade de remover e substituir equipamentos em redes 
sob tensão e sem um aparelho de programação, ou ainda a possibilidade de 
fornecer a alimentação aos equipamentos através do próprio cabo de rede. 

 
Esta rede aplica-se ao nível operacional, proporcionando comunicações 

fiáveis e que possibilita a troca de informações entre sistemas de fabricantes 

diferentes. A Devicenet® permite a integração em redes de equipamento, tais como, 

disjuntores, relés de proteção de motores, chaves de partida eletrônica módulos de 

iluminação, sensores, transmissores (MARTINS, 2007). 

 

rx��ux � - Características Físicas do protocolo Devicenet® 

rstsusvwxy 
z{ |}~� de 

equipamentos: 

�w�����wx

máxima:

��us�w�x�� ��

Transmissão:

���������� com 

derivações
64 1000m 

���� 1 ���	� ���� 20

Kbits/s

Fonte: (SCHNEIDER®, 2006) 
 

 

3.4.4 Profibus® 

 

 

“Teve origem em 1987, pelos fabricantes de automação e o governo Alemão, 

a definição protocolo Profibus® aconteceu em 1993, três anos mais tarde foi aceite 

como norma européia, EN5017, e incluída na norma IEC 61159 em 2000” 

(SCHNEIDER®, 2006, p. 25).  

“Profibus® é um dos protocolos mais difundidos na Europa e também na 

América. As suas capacidades em termos de velocidade, distância e gestão de 
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dados são adequadas ao controle de processos e outras aplicações” (SCHNEIDER®, 

2006, p. 25).  

“Profibus® é um padrão aberto de barramento de campo para uma larga faixa 

de aplicações em automação de fabricação e processos. Ele destaca-se por atuar 

nos diversos níveis do processo industrial: ambiente de fábrica, processo e gerência” 

(NOGUEIRA, 2009, p. 46). 

Segundo Nogueira (2009), o protocolo de rede Profibus® oferece 

características diversas de protocolos de comunicações, tais como: 

a) Profibus® Descentralized Peripherical (DP): é o mais usado dentre os 

protocolos, ele é caracterizado pela velocidade, eficiência e baixo custo 

de conexão. Foi projetado especialmente para comunicação entre 

sistemas de automação e periféricos distribuídos. 

b) Profibus® Field Message Specification (FMS): é um protocolo de 

comunicação geral para as tarefas de comunicações solicitadas. FMS 

oferece muitas funções sofisticadas de aplicações para comunicação 

entre dispositivos inteligentes;  

c) Profibus® Process Automation (PA): este protocolo define os parâmetros e 

blocos de funções dos dispositivos de automação de processo, tais como 

transdutores de medidas, válvulas e IHM.  

 A tabela 3 mostra as características físicas do protocolo Profibus®, e a figura 

12 mostra a topologia típica do protocolo Profibus®. 

Tabela 3 - Características Físicas do protocolo Profibus® 

rstsusvwxy
z{ |}~� de 

equipamentos: 

�w�����wx

máxima:

��us�w�x�� ��

Transmissão:

����������� Anel 

ou Estrela
123

6000�

(recomendado 

até 1900m)

���� 12 ���	� ���� �600

bits/s

Fonte: (SCHNEIDER®, 2006) 
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ijklmn p� – Topologia típica do protocolo Profibus 
Fonte: (SCHNEIDER®, 2006) 
 

 

3.4.5 MPI® 

 

 

MPI® é um protocolo definido como sub-rede e é projetada para uso em nível 

de célula, isto é, basicamente uma interface de comunicação entre computador, 

usado para configurar, programar e monitorar, e o equipamento. A sub-rede MPI 

pode, contudo, também ser utilizada para formar redes com pequenas quantidades 

de Controladores e IHM (SITRAIN®, 2010). 

A figura 13 mostra um exemplo da utilização da sub-rede MPI. 

ijklmn po – Exemplo de uso da sub-rede MPI 
Fonte: (SITRAIN®, 2010) 



40 

 

3.5 SENSORES 

 

 

No estudo da automação em sistemas industriais, comerciais, 

automobilísticos, domésticos, é preciso determinar as condições (ou variáveis) do 

sistema. É necessário obter valores das variáveis físicas do ambiente a ser 

monitorado, e este é trabalho dos sensores (WENDLING, 2010). 

Wendling (2010, p. 4) define sensor: 

 
Termo empregado para designar dispositivos sensíveis à alguma forma de 
energia do ambiente que pode ser luminosa, térmica, cinética, relacionando 
informações sobre uma grandeza física que precisa ser mensurada 
(medida), como: temperatura, pressão, velocidade, corrente, aceleração, 
posição, etc.. 

 
Fonseca (2006, p.1) Define sensores da seguinte forma: 

 
Sensor é, então, um dispositivo capaz de monitorar a variação de uma 
grandeza física e transmitir esta informação a um sistema em que a 
indicação seja inteligível para nós ou para o elemento de controle do 
sistema.  
 

 
3.5.1 Tipos de Sensores 

 

 

“Apesar de ser imensa a variedade de sensores eletrônicos, é possível dividi-

los basicamente em dois tipos: sensores analógicos e sensores digitais. Essa 

divisão é feita de acordo com a forma a qual o componente responde à variação da 

condição” (PATSKO, 2006, p. 1). 

Os sensores digitais assumem apenas dois valores de sinais na saída ao 

longo do tempo, que podem ser interpretado como zero e um. As grandezas físicas 

são convertidas por um circuito eletrônico para serem mostrados aos sistemas de 

controle. É utilizado para detecção de objetos e controle de velocidades 

(WENDLING, 2010). 

Esses sensores utilizam lógica binária, que é a base do funcionamento dos 

sistemas digitais. Ao contrário de um sensor analógico, onde se podem assumir 

diversos valores, um sensor digital poderá apenas alternar entre estados bem 
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definidos, não sendo possível haver um valor intermediário entre eles (PATSKO, 

2006). 

Os sensores analógicos podem assumir qualquer valor no seu sinal de saída 

desde que esse valor esteja dentro da faixa de operação do mesmo. As Variáveis 

são mensuradas por elementos sensíveis com circuitos eletrônicos não digitais. 

Utilizado para controle de temperatura, nível, pressão, etc (WENDLING, 2010). 

 Patsko (2006, p. 01) também define sensores de saída analógica: 

 
Os sensores analógicos são os dispositivos mais comuns. Tais sensores 
são assim designados, pois, se baseiam em sinais analógicos. Sinais 
analógicos são aqueles que, mesmo limitados entre dois valores de tensão, 
podem assumir infinitos valores intermediários. Isso significa que, pelo 
menos teoricamente, para cada nível da condição medida, haverá um nível 
de tensão correspondente. 

 

 

3.5.2 Características Fundamentais 

 

 

Há uma série de características relacionadas aos sensores que não podem 

ser esquecidas durante a seleção do mesmo para determinada aplicação. No 

ambiente industrial, uma grande quantidade dessas características são 

fundamentais quando trata-se de instrumentação e automação Industrial 

(WENDLING, 2010). 

a) linearidade: é o desvio máximo entre os pontos experimentais e a curva de 

calibração representada por uma linha reta. É geralmente expressa como 

uma combinação da porcentagem da leitura real e uma porcentagem do 

fundo de escala do instrumento (FRANÇA, 2007); 

b) alcance: é o intervalo de valores da grandeza em que pode ser utilizado o 

sensor, sem causar sua destruição ou imprecisão de leitura (ROSÁRIO, 

2005); 

c) velocidade de resposta: trata-se da velocidade com que o sensor fornece o 

valor da variável. O ideal é que o sensor possua uma resposta instantânea, 

pois uma resposta lenta pode prejudicar muito um sistema de controle 

(WENDLING, 2010). 
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3.5.3 Sensores Fotoelétricos 

 

 

Um sensor fotoelétrico tem como finalidade converter um sinal luminoso (luz 

ou sombra) em um sinal elétrico que possa ser processado por um circuito 

eletrônico. A escolha de um sensor fotoelétrico para uma determinada aplicação 

depende do conhecimento de suas características, já que também nesse caso pode-

se contar com diversos dispositivos que podem ser utilizados em aplicações práticas 

(FONSECA, 2006). 

A seguir uma breve descrição dos sensores fotoelétricos mais utilizados: 

a) foto-resistor: também conhecidos como Resistência Dependente de Luz 

(LDR) é um, dispositivo cuja resistência varia de acordo com a 

luminosidade, quando submetido a uma luz cada vez mais intensa, pode-se 

verificar que sua resistência diminuirá gradativamente. Com auxílio de um 

divisor de tensão, é possível fazer com que através dessa variação da 

resistência, haja uma variação na tensão (PATSKO, 2006); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo LDR: 

 

Figura 14 – LDR 
Fonte: (WENDLING, 2010) 

 

b) células fotoelétricas: são dispositivos que geram uma pequena tensão 

elétrica quando são iluminados. As fotocélulas, como também são 

conhecidas, podem ser usadas para gerar energia elétrica apartir da luz do 

solar, ou também como sensores e diversos tipos aplicações (WENDLING, 

2010); 
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A figura a seguir mostra um sensor tipo fotocélula: 

 

Figura 15 – Fotocélula 
Fonte: (WENDLING, 2010) 

 

c) fotodiodo: são sensores eletrônicos feitos de material semicondutor, 

principalmente silício. Eles possuem uma junção semicondutora, que tem a 

propriedade de variar a sua resistência elétrica em função da intensidade 

da luz incidente sobre a mesmo (FONSECA, 2006); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo fotodiodo: 

ijklmn p� – Fotodiodo 
Fonte: (WENDLING, 2010) 

 

d) fototransistor: os fototransistores são baseados em um transistor. A base 

do fototransistor é a parte do componente sensível à luz, quando há 
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presença da mesma o transistor conduz, entretanto quando não há 

presença de luminosidade, o transistor fica desativado (ROSÁRIO, 2005); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo fototransistor: 

 

Figura 17 – Fototransistor 
Fonte: (WENDLING, 2010) 

 

 

3.5.4 Sensores Térmicos 

 

 

Os sensores térmicos são, na maioria dos casos, componentes resistivos, ou 

seja, utilizam os circuitos baseados em termoressistências, e também são 

considerados de suma importância em aplicações que exigem o monitoramento de 

temperaturas (ROSÁRIO, 2005). 

A seguir uma breve descrição dos sensores térmicos mais comuns: 

a) termistores: são encontrados dois tipos de termistores, Negative 

Temperature Coefficient (NTC) e Positive Temperature Coefficient (PTC) 

são resistores cuja resistência diminui (NTC) ou aumenta (PTC) conforme o 

aumento da temperatura ambiente (WENDLING, 2010); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo termistor: 
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Figura 18 – Termistores 

Fonte: (WENDLING, 2010) 

 

b) termopares: baseado no fenômeno da termoeletricidade, esse sensor é 

composto por dois condutores metálicos, que possuem coeficientes de 

temperaturas diferentes, fazendo com que uma corrente contínua circule 

pelo circuito, com uma intensidade e direção dependentes da diferença de 

temperatura das junções. A junção de menor temperatura é chamada de 

junção fria ou de referência, e a outra, junção quente ou medição 

(ROSÁRIO, 2005); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo termopar: 

 

Figura 19 – Termopar 

Fonte: (FONSECA, 2006) 
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3.5.5 Sensores de proximidade 

 

 

Os sensores de proximidade são normalmente digitais, são muito utilizados 

em processos automatizados para detectar a presença ou a ausência de objetos. Os 

mais empregados na automação de máquinas e equipamentos são os sensores de 

tipo Capacitivo, Indutivo, Chaves Mecânicas de Fim de Curso, Óticos, Magnéticos e 

Ultrassônicos (ROSÁRIO, 2005). 

A seguir uma breve descrição dos sensores de proximidade mais utilizados: 

a) capacitivo: o sensor capacitivo tem seu funcionamento semelhante ao de 

um capacitor, que é um componente eletrônico com capacidade de 

armazenar cargas elétricas. No sensor capacitivo o material dielétrico é o 

ar, cuja constante dielétrica é igual a 1, assim, quando um material com 

constante dielétrica maior que 1 é aproximado do sensor, campo magnético 

gerado pela atração das cargas passa por esse objeto e a capacitância 

aumenta, então, o circuito de controle detecta essa variação e processa a 

presença do objeto (ROSÁRIO, 2005); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo capacitivo: 

 

Figura 20 – Sensor Capacitivo 
Fonte: (WEDLING, 2010) 

 

b) indutivo: o sensor indutivo é formado por um indutor de núcleo aberto, essa 

abertura recebe o nome de entreferro, com o núcleo aberto, o campo 

magnético passa pelo ar, portando sua intensidade é menor. Quando uma 

peça metálica se aproxima do núcleo do indutor, o campo magnético passa 

pela peça, e sua intensidade aumenta, assim, obedecendo ao princípio de 
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funcionamento de um indutor, quando um campo magnético é mais fraco, a 

impedância é menor, portanto a tensão no resistor é maior, e quando esse 

campo é mais forte a impedância é menor e a tensão no resistor diminui 

(ROSÁRIO, 2005); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo indutivo: 

 

Figura 21 – Sensor indutivo 
Fonte: (WEDLING, 2010) 

 

c) chave mecânica de fim de curso: esses sensores, como o próprio nome 

sugere, são interruptores ou mesmo chaves comutadoras que atuam sobre 

um circuito no modo liga/desliga quando uma ação mecânica acontece no 

seu elemento atuador (WENDLING, 2010); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo chave mecânica de  fim de curso: 

 

Figura 22 – Chave fim de curso 
Fonte: (WEDLING, 2010) 

 

d) sensor ótico: é formado por um emissor e um receptor. O emissor de luz 

ótico pode ser um LED ou uma lâmpada. O receptor é um componente 

sensível a luz, como um fototransistor, fotodiodo ou LDR. O princípio de 

funcionamento de um sensor ótico baseia-se num circuito oscilador que 

gera uma onda convertida em luz pelo emissor. Um objeto, quando 
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aproximado do sensor ótico, interrompe a luz do emissor para o receptor. 

Um circuito eletrônico identifica essa variação e emite um sinal que poderá 

ser utilizado para inspeção e controle (ROSÁRIO, 2005); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo ótico: 

ijklmn �o – Sensor ótico 
Fonte: (PATSKO, 2006) 

 

e) sensor magnético: o sensor magnético pode ser constituído por um bulbo 

de vidro com dois contatos separados por uma estreita distância, que ao 

entrar em um campo magnético, esses contatos são fechados, 

estabelecendo contato entre os dois terminais do sensor que, assim como 

outros sensores de proximidade, pode ser usado para detectar a presença 

de algum dispositivo desde que haja um imã nele (WENDLING, 2010); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo magnético: 

 

 

Figura 24 – Sensor magnético 
Fonte: (WENDLING, 2010) 

 

f) sensor ultrassônico: a operação do sensor ultrassônico é baseada na 

emissão e recepção de ondas acústicas ultrassônicas entre um objeto e um 
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receptor. Normalmente o meio de propagação é o ar. O tempo decorrido 

entre a emissão e a recepção da onda refletida é medida e processada 

(FUENTES, 2005); 

A figura a seguir mostra um sensor tipo ultrassônico: 

 

Figura 25 – Princípio de funcionamento do sensor ultrassônico 
Fonte: (FUENTES, 2005) 

 

 

3.5.6 Sensor de posição e velocidade 

 

 

Medidas de posição e velocidade são com frequência requerida em sistemas 

de controle realimentados de posição e velocidade. Esse tipo de sensor pode ser 

classificado como sensores para medida de posição (Encoders) e sensores para 

medida de velocidade (Tacômetros) (ROSÁRIO, 2005). 

A seguir uma breve descrição dos sensores de posição e velocidade mais 

utilizados: 

a) encoders: são sensores digitais utilizados para fornecer a posição de 

atuadores. É formado por discos de vidro ou plástico que giram entre uma 

fonte de luz e um par de sensores óticos, esse disco é codificado com 

setores alternados de transparência e opacidade, gerando pulso de luz e 

escuridão conforme a rotação do disco. São encontrados dois tipos de 

encoders, incremental e absoluto. A resolução é dada por Pulsos por 
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Rotação (PPR), ou seja, é gerado uma quantidade de pulsos elétricos, 

Por uma revolução dele próprio, para determinar a resolução basta dividir 

por 360 (ROSÁRIO, 2005); 

A figura 26 mostra a estrutura básica de um encoder: 

 

Figura 26 – Estrutura básica de um encoder 
Fonte: (PATSKO, 2006) 

 

b) tacômetro: Os tacômetros, também conhecidos como tacogeradores, 

convertem a rotação mecânica de um eixo em tensão elétrica, ou seja, 

consistem em um gerador com tensão de saída proporcional à velocidade 

angular da entrada (ROSÁRIO, 2005). 

A figura 27 mostra um gráfico representativo do sinal de um tacogerador: 

 

Figura 27 – Gráfico representativo de tensão x velocidade de um tacogerador 
Fonte: (PATSKO, 2006) 
 

 

3.6 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA 
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Interface Homem-máquina, também conhecida como IHM, é um canal de 

comunicação entre o homem e o CLP, através do qual interagem, visando atingir um 

objetivo comum, ou seja, é a parte de um sistema de automação com qual o usuário 

entra em contato físico, perceptual e conceitualmente (GOMES, 2010). 

 
A interface faz parte do sistema computacional e determina como as 
pessoas operam e controlam o sistema. Quando uma interface é bem 
projetada, ela é compreensível, agradável e controlável. Os usuários se 
sentem satisfeitos e seguros ao realizar suas ações (SILVEIRA E SANTOS, 
2002, p. 122). 

 
Segundo Casillo (2011) a IHM é o conjunto de comandos de controle do 

usuário mais as respostas do computador, constituídos por sinais, sendo descrita 

pelo contato físico, perceptual ou conceitual entre um sistema computacional e um 

indivíduo. 

Assim nota-se que a Interação Homem Máquina demanda necessariamente 

conhecimento do ser humano com as aplicações das máquinas, pois possibilita que 

as máquinas sejam monitoradas e controladas não exclusivamente por meio físico, 

obrigando a interação entre o homem e a máquina bem como seu próprio nome se 

refere (CASILLO, 2011). 

Na figura 28, é demonstrado a função da IHM perante um sistema de 

automação. 

ijklmn �� – Função da IHM 
Fonte: (CASILLO, 2011) 
 
 

3.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÕES PARA EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO 
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Os dispositivos de proteção servem para assegurar que um sistema de 

automação, seus diversos dispositivos e componentes permaneçam intactos em 

casos de intervenções adversas como queda de energia, curto circuitos, 

superaquecimento, entre outros (WEG®, 2006).  

Em sistemas inteligentes compostos por CLP, o mesmo precisa ser isolado do 

campo elétrico através de dispositivos de interfaces como relés, e muitos projetos 

contemplam além da isolação, algum dispositivo de proteção, por exemplo, fusíveis 

alocados em bornes presentes no painel de automação, sejam para a proteção da 

entrada do equipamento ou para a proteção de algum dispositivo atuador acionado 

pelo cartão de saída do CLP(FINDER®, 2008). 

A figura a seguir mostra um borne fusível 

 

Figura 29 – Borne Fusível 
Fonte: (GENERAL AUTOMAÇÃO, 2012, web) 

 

”Geralmente os terminais de entrada e saída do CLP são ligados aos 

dispositivos de campo através de bornes especiais contendo fusíveis ou relés de 

isolação que fazem a interface entre o CLP e o campo” (SIEMENS®, 2011, p. 3). 

A figura 30 mostra um exemplo de instalação de borne fusível em um sistema 

com CLP: 

 

 



53 

 

 

Figura 30 – Exemplo de Instalação de Borne Fusível 
Fonte: (SIEMENS®, 2011) 


���� � ���������ão do CLP e dos circuitos de entradas e saídas, Siemens®, 

(2011, p. 4) argumenta da seguinte forma de instalação: “O CLP do sistema deverá 

ter a mesma fonte de alimentação dos circuitos de entradas e saídas. Isto minimiza 

o efeito das interferências e previne que os circuitos de I/O possam captar sinais 

falsos”. 

Sobre dispositivos de proteção, Rockwell® (2009, p.58), comenta sobre o 

controle correto dos níveis de tensão de um sistema de automação: 

 
Em muitas aplicações industriais, um transformador redutor é necessário 
para reduzir a tensão da linha para 120 ou 240Vca. Esse transformador 
também oferece isolamento para proteger o equipamento contra transientes 
de alta tensão, que podem ser gerados no sistema de distribuição de 
energia. 

 
Painéis elétricos de automação, geralmente, possuem fontes de alimentação 

responsáveis por converter a tensão da rede AC (monofásica ou trifásica) em uma 

tensão DC estável (exemplo 24 VDC) e nos painéis de maior porte estas fontes de 

alimentação podem ser previstas para fornecer correntes que vão de 5 A a 40 A 

(ROCKWELL®, 2009). 

Rockwell® (2009) explica como a fonte de alimentação se comporta no caso 

de alguma sobrecarga elétrica: na ocorrência de uma sobrecarga em algum dos 

instrumentos que compõem o painel ou as unidades remotas, o circuito composto 

por esse instrumento solicitará uma corrente excessiva da fonte de alimentação. Na 
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ausência de algum dispositivo que limite a corrente deste circuito de modo eficiente 

a fonte por si só atua como limitador de corrente e pode: 

a) reduzir sua tensão de saída prejudicando o funcionamento de toda a 

máquina; 

b) desligar-se por sobrecorrente, novamente prejudicando o funcionamento de 

toda a máquina; 

c) danificar-se se ficar exposta por muito tempo à condição de sobrecarga 

sem circuitos internos que a protejam desta condição. 

Abordando a questão de dimensionamento dos dispositivos de proteções, 

mais especificamente, fusíveis para proteção das entradas e saídas de um CLP, 

Martins (2007) diz que para o dimensionamento correto de tal equipamento, deve-se 

saber a corrente máxima suportada pelas mesmas, considerando o nível maxímo de 

tensão aplicada, onde o fusível deverá ter a função principal de limitar a corrente 

elétrica aplicada em cada porta, assim, atuando se exceder esse limite.  

Outro dispositivo usado como proteção em sistemas de automação, é o 

disjuntor, o qual, Siemens® (2011), define da seguinte maneira: “Equipamento de 

proteção cuja finalidade é conduzir a corrente de carga sob condições nominais e 

interromper correntes anormais de sobrecarga e de curto-circuito”. 

O ideal seria que existissem dispositivos de proteção em cada um dos 

principais circuitos do painel e que estes dispositivos desligassem apenas os 

circuitos defeituosos na ocorrência de sobrecarga, informassem a unidade de 

controle (CLP) que sinalizaria o local da falha e mantivessem o restante do painel 

ativo e operante. Considerando que cada circuito ou grupo de circuitos deveria 

receber um dispositivo de proteção, o custo do produto usado neste procedimento 

tem peso relevante e normalmente inviabiliza o uso de disjuntores eletrônicos. A 

solução natural seria a utilização de disjuntores termomagnéticos de baixa corrente 

(2 A ou 4 A) em cada um dos circuitos, mas, mesmo esta solução, embora 

economicamente viável, muitas vezes não se mostra tecnicamente satisfatória 

(MARTINS, 2007). 

WEG® (2006, p.11) cita uma vantagem relevante da utilização dos disjuntores 

em relação aos fusíveis:  

 
O problema com o fusível é que ele funciona apenas uma vez. Toda vez 
que um rompe, precisa ser substituído. Um disjuntor faz basicamente a 
mesma coisa: abre o circuito assim que a corrente atinge níveis perigosos. 
No entanto, pode ser reutilizado. 
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Lorenzetti® (2012) cita os dados necessários para o dimensionamento dos 

disjuntores: 

a) potência do circuito (P); 

b) tensão da rede elétrica (V); 

c) fator de potência (cos ). 

Com a corrente total calculada, o próximo passo é definir a seção mínima do 

condutor elétrico do circuito, tendo como base tabelas de fabricantes conforme 

demonstrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Corrente Elétrica Nominal dos Condutores Elétricos (Iz)  

����s ����� r��t� x�¡ x zs�w�xu �¢£�
£s  ����

nominal�¤� 

0�50 70 7�00 

0�75 70 ��00 

1�00 70 11�0 

1�50 70 14�5 

2�50 70 1��5 

4�00 70 26�0 

i¥¦§¨© (PIRELLI®, 2012) 
 

Lorenzetti® (2012) cita dois métodos práticos para a especificação correta de 

um disjuntor: 

a) a corrente nominal (In) do disjuntor, deve ser maior ou igual a corrente do 

circuito (Ib); 

b) a corrente nominal (In) do disjuntor, deve ser menor ou igual a corrente 

máxima do cabo (Iz). 

Em um sistema de automação, julga-se necessário seguir algumas normas 

regulamentadoras, para fins de segurança a NR-12 – Segurança do Trabalho de 

Máquina e Equipamentos cita em um de seus parágrafos a utilização correta dos 

níveis de tensões em instalações elétricas de máquina e equipamentos: 

Os componentes de partida, parada, acionamento e outros controles que 

compõem a interface de operação das máquinas devem operar em extrabaixa 

tensão de até 25V (vinte e cinco volts) em corrente alternada ou de até 60V 

(sessenta volts) em corrente contínua  
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4 METODOLOGIA 

 

 

Neste capitulo será feita uma abordagem minuciosa dos métodos de 

realização do projeto de automação de uma máquina de fabricar transversinas de 

carrocerias para caminhões (TCCA), esclarecendo como será feito o levantamento 

do sistema atual, especificação das características técnicas dos sensores, definição 

do controlador lógico programável (CLP), definição da fonte de alimentação, 

definição dos dispositivos de proteção elétrica, detalhamento do projeto, programa 

aplicativo do CLP e programação da interface homem-máquina. 

 

 

4.1 LEVANTAMENTO DO SISTEMA ATUAL 

 

 

Primeiramente o sistema atual será analisado in loco, onde serão tiradas fotos 

e será observado o mesmo para que possa ser entendido de forma ampla. O 

levantamento de algumas informações será de suma importância nessa etapa, como 

espaço físico da máquina, tipo do produto final, ambiente de trabalho e a existência 

de possíveis intervenções no decurso produtivo da empresa. 

Será aplicado um questionário a ser respondido pelos funcionários e 

proprietários da empresa Carrocerias São Miguel Ltda. (conforme apêndice A), com 

a finalidade de se obter maior informação sobre o processo produtivo e  saber 

opiniões sobre possíveis mudanças no mesmo. Um formulário técnico da máquina 

de TCCA deverá ser preenchido (apêndice B), sendo que o mesmo deverá conter 

todo os dados de projeto da máquina TCCA, necessários para a automação da 

mesma, afim de que tal, auxilie nas especificações e características técnicas de 

cada componente exigido pelo sistema proposto. 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SENSORES 
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Para especificar os sensores que serão utilizados no projeto, primeiramente, 

será necessário saber os tipos e quais serão a variáveis mensuráveis do sistema a 

ser automatizado, conforme será descrito no processo proposto. Após a conclusão 

dessa etapa, as características técnicas dos sensores poderão ser definidas, 

baseado em uma lista de requisitos mostrada a baixo: 

a) tensão nominal de alimentação; 

b) corrente elétrica nominal de carga; 

c) grau de proteção; 

d) tipo do sinal saída. 

 

 

4.3 DEFINIÇÃO DO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 

 

 

Para definição do CLP, algumas características técnicas devem ser 

consideradas, como: 

a) número de entradas; 

b) número de saída; 

c) tipos de entradas e saídas; 

d) tensão nominal de alimentação; 

e) corrente elétrica nominal de carga. 

O CLP será especificado conforme a descrição do sistema proposto, a fim de 

obter, corretamente, as informações de quantidade e tipos das entradas e saídas 

exigidas pela máquina de TCCA, essa informação, assim como as outras, será de 

grande relevância para a escolha do equipamento. 

 

4.4 DEFINIÇÃO DA IHM 

 

 

Essa etapa irá se basear na escolha do CLP, sabendo que alguns fabricantes 

de controladores, também colocam a disposição equipamentos de interface IHM 

compatíveis com seus controladores lógicos programáveis, assim, a programação e 
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a comunicação se tornará mais fácil e aplicável. Outros fatores técnicos irão ser 

avaliados como mostrados na lista a seguir: 

a) tensão nominal de alimentação; 

b) corrente elétrica nominal de carga; 

c) portas e protocolos de comunição; 

d) plataforma de programação. 

 

 

4.5 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE AUTOMAÇÃO 

 

 

A fonte de alimentação dos dispositivos de automação será especificada 

visando o objetivo de se adquirir nível de tensão e corrente exigido pelos 

equipamentos eletrônicos especificados para o projeto, que são os sensores, CLP, 

IHM e interfaces de entradas e saídas. 

Para definição da fonte de alimentação, uma lista de requesitos deverá ser 

considerada, como mostrado abaixo: 

a) carga elétrica total, do sistema de automação, da máquina de TCCA; 

b) tensão nominal de alimentação; 

c) tensão nominal de saída; 

d) corrente elétrica nominal de saída; 

e) corrente elétrica nominal de carga; 

f) grau de proteção. 

 

 

4.6 Dispositivos de Proteções Elétricas para os Equipamentos Eletrônicos 

 

 

Com o objetivo de evitar danos causados ao sistema de automação, como por 

exemplo os danos causados pela queda ou elevação do nível de tensão de 

alimentação dos equipamentos eletrônicos, curtos-circuitos, aquecimento, entre 

outros, são utilizados os dispositivos de proteção elétrica. Os dispositivos serão 

protegidos utilizando-se equipamentos específicos para tal função, como disjuntores, 
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fusíveis, relés e outros. O dimensionamento será feito através de tabelas dos 

fabricantes escolhidos onde serão avaliados alguns itens, listados a seguir: 

a) carga elétrica total, do sistema de automação, da máquina de TCCA; 

b) tensão nominal do equipamento; 

c) corrente elétrica nominal do equipamento; 

d) capacidade de interrupção máxima sob curto-circuito; 

e) características da curva de disparo; 

f) tempo para acionamento; 

g) tensão nominal de isolamento. 

 

 

4.7 DETALHAMENTO DO PROJETO 

 

 

Para detalhamento do projeto, serão elaborados diagramas utilizando um 

programa computacional. Todos os componentes, contendo esquemas de ligações, 

e listas de materiais, a fim de tornar mais fácil a compreensão de que for tomar 

conhecimento do projeto. 

 

 

4.8 PROGRAMAÇÃO DO CLP 

 

 

Após a definição do CLP, será feito o programa aplicativo do mesmo. A 

linguagem a ser utilizada será a de diagrama de contatos, tendo em vista que é uma 

linguagem de fácil entendimento e aplicação e disponível na maioria dos 

controladores disponíveis no mercado. 

 

 

4.9 CONFECÇÃO DAS TELAS DA IHM 

 

 

A tela da IHM será confeccionada expondo variáveis de entradas e saídas 

atualizadas do processo, cabendo ao condutor de TCCA, modifica-las de acordo 
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com a sua necessidade. Os dados de entradas que serão colocados a disposição 

dos usuários, deverão ser apenas condições que atendam as necessidades da 

máquina de TCCA, para que se inicie um novo ciclo de trabalho, dados esse que 

serão: 

a) comprimento da travessa (mm); 

b) número de travessa(s) a produzir; 

c) velocidade da esteira principal; 

d) zerar contador de produção. 

Os dados de saídas serão fornecidos aos usuários, serão: 

a) número de travessa(s) produzida(s); 

b) posição atual da mesa móvel (mm); 

c) condições da maquina: 

- emergência pressionada; 

- proteções térmicas dos motores; 

- falha nos inversores; 

- referência mesa móvel; 

- máquina em pronta; 

- máquina em funcionamento. 
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5 LEVANTAMENTO DO SISTEMA ATUAL DE FABRICAÇÃO DE 

TRANSVERSINAS PARA CARROCERIAS DE CAMINHÕES NA EMPRESA 

CARROCERIAS SÃO MIGUEL LTDA 

 

 

Atualmente a produção de transversinas para carrocerias de caminhões, na 

empresa em questão, é parcialmente manual, salvo a utilização de serras elétricas 

para efetuar os cortes na peça. Para tal processo é necessária à utilização de dois 

colaboradores para a execução do processo, onde os mesmos levam um tempo 

médio de trinta minutos para a finalização por completo da peça. 

O processo dimensional da peça é realizado com o auxilio de uma trena. As 

medidas desejadas são marcadas na transversina com uma régua de madeira, 

assim sendo, os riscos de erros são extremamente grande, podendo ser eles erros 

humanos, e pela falta de confiabilidade e precisão nos instrumentos usados para 

levantar tais medidas. 

Para os cortes laterais da peça, é utilizado um serra circular, mostrado na 

figura 31, onde primeiro é feito o corte de um lado da peça depois no outro lado, 

assim adquirindo o comprimento desejado da peça. 

 
Figura 31 – Serra circular para cortes laterais da peça 
Fonte: (BARZOTTO, 2012) 

 



62 

 

Logo após o corte nas laterais da peça, são feitos os dois cortes laterais de 

encaixe, mostrado na figura 33, um cada lado da transversina, onde os mesmos 

servem para encaixar o apoio da parte superior da carroceria do caminhão, esses 

dois cortes também são feitos individualmente, utilizando outra serra circular 

demonstrado na figura 32. 

 
Figura 32 – Serra circular para cortes laterais de encaixe da peça 
Fonte: (BARZOTTO, 2012) 
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Figura 33 – Cortes laterais de encaixe da peça 
Fonte: (BARZOTTO, 2012) 

 

Depois da execução desses dois processos são realizados os cortes 

inclinados, nos dois lados da peça, que terão a função principal de acabamento e 

para facilitar a fixação da mesma em cima do caminhão. Para fazer esses cortes, é 

utilizada a mesma serra de cortes laterais para esquadrejamento da peça. 
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Após todo esse processo estar finalizado, a travessa esta pronta para seguir 

para a linha de montagem da carroceria. Esse trabalho exige muita atenção, mão de 

obra de dois colabores, conforme já citado, onde os mesmo estão expostos a todos 

os riscos oferecidos pelas máquinas de serrar e furar, também riscos oferecidos pelo 

ambiente de trabalho, e ainda assumindo riscos de erros dimensionais causando o 

descarte da peça, causando prejuízos consideráveis se somados como um todo. 

A figura 34 mostra, em primeiro plano, a peça finalizada, utilizando o processo 

atual. 

 
Figura 34 – Transversina finalizada 
Fonte: (BARZOTTO, 2012) 

 

 

5.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PROPOSTO 

 

 

A máquina deverá ser alimentada com um bloco retangular de madeira, que 

poderá ser de diversos tamanhos diferentes, desde que atenda uma medida 
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máxima, que será de 2560 mm, conforme informação do formulário técnico da 

máquina de TCCA (apêndice B). Dimensões tais, que serão expostas pelo operador 

utilizando uma interface IHM que também servirá para o condutor informar alguns 

outros dados de relevância para o processo como: 

a) comprimento (mm) da travessa; 

b) número de transversina(s) a produzir. 

Depois de obtidas essas informações a máquina estará pronta para o inicio do 

processo, desde alguns outros itens sejam avaliados como: 

a) botoeira de emergência liberado; 

b) posição das serras inclinadas; 

c) dispositivos de proteção dos motores elétricos; 

d) mesa móvel referenciada. 

Para o início do ciclo, primeiramente, será feito o posicionamento de mesa 

móvel, onde baseado no comprimento da travessa será acionado o motorredutor 

que aciona uma rosca trapezoidal que faz uma mesa móvel abrir ou fechar, essa 

leitura de posição será feita por um sensor de posicionamento, em vista de o que o 

mesmo precisará de uma referência, será instalado um sensor indutivo, que servirá 

como ponto “zero” da mesa móvel, ou seja, a posição de referência.  

A máquina terá três estágios de cortes, onde se utilizará seis motores, com 

serras acopladas, para efetuar os mesmo, serão dois motores para cada estágio, 

onde, três motores estarão instalados na mesa fixa, e três na mesa móvel, sendo 

que a parte que ira ser mover será o lado direito da máquina. 

O primeiro estágio servirá para esquadrejamento da peça e corte vertical do 

encaixe, onde cada motor vai ter acoplado duas serras circulares de diâmetros 

diferentes e espaçadas entre si. O segundo estágio servirá para os cortes 

horizontais necessários para finalizar encaixe, cada motor terá uma serra acoplada, 

e estarão em sentido contrario das demais. O Terceiro estágio fará um corte em 

ângulo na peça, para fins de acabamentos, onde os motores com as serras serão 

instalados em atuadores lineares, onde os motores dos mesmos serão acionados 

por chaves eletrônicas, conforme projeto elétrico, utilizando-se protocolo de rede 

industrial para controle do equipamento, esses atuadores tem a função de fazer as 

serras avançarem contra a peça, assim, efetuando o corte, serão utilizados dois 

motores para os atuadores lineares, instalados individualmente em cada atuador.  
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Depois de posicionada a mesa móvel, a esteira principal que carregara a peça 

pelo decurso da máquina será ser acionada, sendo que e a mesma terá seu motor 

acionado via chave eletrônica, conforme projeto elétrico da maquina, utilizando 

protoloco de comunicação de rede industrial, onde será feita o controle de 

velocidade da esteira, buscando eficiência, controle velocidade e redução de 

energia. 

O sistema irá verificar as posições das serra inclinadas, também por questões 

de segurança, assim evitando que a peça se choque contra serra, prejudicando as 

partes mecânicas da máquina. Essa leitura de posição das serras inclinadas será 

feita por duas chaves mecânicas de fim de curso, quer serão acionados por dois 

batentes mecânicos, instalados individualmente em cada atuador linear. 

Assim que passa primeiro estagio, a travessa continua até o segundo, já no 

terceiro estágio, a esteira principal deve ser interrompida para que o corte em ângulo 

seja realizado com a peça parada, procurando evitar acidentes que venham a 

acarretar no processo produtivo e também visando um melhor acabamento, esse 

sinal de parada será efetuado por um sensor ótico instalado antes das serras de 

cortes inclinados. A esteira principal só voltará a ser acionado quando os sensores 

que realizam a leitura de posição das serrar inclinadas, coforme citado 

anteriormente, indicarem que as partes encontram-se recuadas, ou seja, em suas 

posições iniciais. 

Para a contagem de peças também se utilizará um sensor ótico no final da 

maquina, onde todas as peças deverão passar sobre o mesmo para que seja 

contabilizada e haja o controle do numero produzidas, conforme indicado na IHM, 

assim que o número de peças produzidas for igual ao dado fornecido pelo operados 

a máquina se desligará automaticamente, aguardando o inicio de um novo ciclo. 

Em vista do processo apresentado, as indicações de estado da maquina, 

deverão ser feitas todas por mensagens de multiestados configurados na IHM, afim 

de que o condutor da mesma sabia qual real situação do processo. Esse controle 

será feito, todo, via CLP, utilizando entradas e saídas discretas do mesmo e um 

modulo de comunicação de rede industrial. 

A figura a seguir mostra o croqui da máquina de TCCA: 
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Figura 35 – Sistema proposto para máquina de TCCA 
Fonte: (GRAEFF, 2012) 
 

 

5.2 DEFINIÇÕES DOS SENSORES 

  

 

Com base nas informações do processo proposto da máquina de TCCA, para 

o projeto em questão deverão ser utilizados seis sensores no processo de 

automatização da máquina de TCCA, sendo os mesmo de diferentes tipos e 

funcionalidades, abaixo a lista dos tipos de sensores que serão utilizados no projeto: 

a) sensores de proximidade: 

- chave mecânica de fim de curso; 

- indutivo; 

- ótico. 

b) sensor de posição 

- encoder. 

Nos capítulos a seguir serão mostrados detalhadamente os critérios de 

especificação dos sensores, como sua aplicação e função exercida na maquina de 

TCCA. 
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5.3 ESPECIFICAÇÃO DAS CHAVES MECÂNICAS DE FIM DE CURSO 

 

 

No projeto da maquina de TCCA, serão instalados duas chaves mecânicas de 

fim de curso, a serem utilizadas para as leituras de estado das posições das serras 

inclinadas. Tal etapa deve ser controlada para que o sistema saiba quando as serras 

não estiverem em suas posições iniciais para que o mesmo não acione a esteira 

principal quando as mesmas estiverem avançadas, evitando assim, que a peça se 

choque contra as serras e danifique as serras. Nesse processo serão instaladas 

duas chaves mecânicas de fim de curso, individualmente em cada conjunto 

mecânico das serras, onde o acionamento desses sensores será feito também por 

um elemento mecânico, assim enviando um sinal digital de controle de 24 Vcc, 

quando as serras estiverem recuadas. Quaisquer umas das serras, quando 

avançadas, impedirão o avanço da esteira principal. 

 Para esses procedimentos foi optado pelo uso do sensor tipo chave 

mecânica de fim de curso, por o mesmo apresentar as características exigidas pelo 

sistema, conforme lista a seguir: 

a) acionamento através de um elemento mecânico; 

b) sinal de saída digital; 

c) corrente elétrica nominal; 

d) grau de proteção; 

e) temperatura ambiente 

O fabricante da chave mecânica de fim de curso optado foi a KAP®, por a 

mesma conter um modelo, série LE (conforme figura 36), que atende as exigências 

citadas, conforme demonstrados no quadro 1. 



6� 

 

 

Figura 36 – Chave fim de curso KAP® série LE 
Fonte: (KAP® COMPONENTES ELÉTRICOS, 2012, web) 
 

 

Quadro 1 - Características técnicas da chave mecânica de fim de curso KAP® 

serie LE 

£x��vs wx �� ª�wuw«x��s ¬15¯DC13 

r����s nominal de manobra (Ue) 400 °�� 

£s  ���� nominal de manobra (Ie) 3 A 

r����s nominal de isolação (Ui) 500 °�� ¯ 600 °�� 

£s  ���� �s�w�xu �± �w�x �²�³� 10 A 

´��wstência de contato 5000 �µ�	 

¶ x¡ �� t s����s ·�67 

r��t� x�¡ x x��w���� 80¸  �¹���� 

²���  ¡t�s  ²��� �s º¬ � ºF 

�w�x �����w�x 20�000�000 �����	 

|x�� wxl »������¹	���� ��¼������ ��½����� 

i¥¦§¨© ¾¿ÀÁ®, 2012) 
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5.4 ESPECIFICAÇÃO DO SENSOR INDUTIVO 

 

 

No projeto da máquina de TCCA, será utilizado um sensor indutivo, onde o 

mesmo terá função de referenciar a posição da mesa móvel, indicado a posição 

mínima da mesa, ou seja, servirá como a posição “zero” onde a distância das serras 

deverá ser de 1980 mm nesse ponto, qualquer comando de posição indicada para 

posicionamento, que terá como base o comprimento da travessa indicada pelo 

condutor da máquina através da IHM, o conjunto deverá partir desse ponto de 

referência, tudo isso, com o objetivo de se adquirir maior precisão dimensional de 

corte. Esse sensor irá ter um sinal de saída digital, de 24 Vcc, que enviará esse sinal 

de controle quando a mesa estiver referenciada.  

O fabricante e modelo do sensor a ser utilizado, foi optado pelo uso do sensor 

indutivo da fabricante BALLUF®, modelo BES 516-387-G-E4-Y-S49, por o mesmo 

atender as exigências do projeto de automação, onde algumas características de 

suma importância devem ser avaliadas, tais como: 

a) tensão nominal de alimentação; 

b) sinal de saída digital; 

c) corrente de carga; 

d) grau de proteção; 

e) temperatura ambiente. 

A seguir imagem do sensor indutivo, figura 37, e também as características 

técnicas do sensor no quadro 2. 
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Figura 37 – Sensor indutivo Balluff® 
Fonte: (BALLUFF®, 2012, web) 

 

Quadro 2 - Características técnicas do sensor indutivo BES 516-387-G-E4-Y-

S49 

£x��vs wx �� ª�wuw«x��s DC13 

r����s �s�w�xu �� xuw����x��s �ª�� 10 °�����30 °�� 

£s  ���� nominal de carga (Ie) 130 mA 

r����s nominal de isolação (Ui) 75 °�� 

rwts de comutação �º� 

r����s �� �³xÂ�x����s 24 °�� 

�w�����wx ����s x ���� 4�5 �� 

¶ x¡ �� t s����s ·� 67 

r��t� x�¡ x x��w���� 70¸  �¹���� 

rwts �� saída �ºP 

|x�� wxu �s �s ts Ã��Ä� º�Å������ 

i¥¦§¨© ¾ÆÀÇÇÈii®, 2012) 
 
 
5.5 ESPECIFICAÇÃO DOS SENSORES ÓTICOS 
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Para o projeto de automação na máquina de TCCA, serão necessários dois 

sensores óticos, a serem utilizados em etapas distintas do processo, que serão: 

a) parada da esteira principal para corte com a serra inclinada; 

b) contagem de peças produzidas. 

O primeiro processo, a esteira principal deverá parar por determinado tempo, 

quando a peça for detectada pelo sensor, isso para que as serras inclinadas efetuem 

tal corte com a travessa parada, a fim de se obter melhor acabamento no corte. O 

sensor irá ser posicionado a uma distância estratégica em relação ao conjunto das 

serras inclinadas, fazendo com ao ser acionado a peça pare exatamente na posição 

de corte. 

No segundo processo o sensor ótico estará posicionado estrategicamente no 

final da linha produtiva da máquina, afim de que o mesmo identifique quando uma 

peça for concluída no processo, tendo como objetivo o controlar o número de peças 

produzidas, dado qual irá ser exposto pelo condutor da máquina para inicio de ciclo, 

quando os dados de entrada e saída forem iguais a máquina para e indicada o fim 

do processo. 

Foi optado pelo uso do modelo BOS-18M-PS-1XA-E5-C-S4, mostrado na 

figura 38, da empresa BALLUF®, por o mesmo atender os pré-requisitos básicos do 

sistema, conforme citados na seguir e explicita no quadro 3: 

a) tensão nominal de alimentação; 

b) sinal de saída digital 

c) difuso, ou seja,  detecta objetos se a necessidade de outros dispositivos; 

d) corrente nominal de carga; 

e) grau de proteção; 

f) temperatura ambiente. 

A seguir imagem do sensor e características técnicas. 
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Figura 38 – Sensor ótico Balluff® 
Fonte: (BALLUFF®, 2012) 
 

Quadro 3 - Características técnicas do sensor indutivo BOS-18M-PS-1XA-E5-C-

S4 

£x��vs wx �� ª�wuw«x��s DC13 

r����s �s�w�xu �� xuw����x��s �ª�� 10 Vcc ...30 Vcc 

£s  ���� nominal de carga (Ie) 20 mA 

r����s nominal de isolação (Ui) 250 °�� 

rwts �� �s�¡�x��s �º� 

r����s �� �³xÂ�x����s 24 °�� 

�w�����wx ����s x ���� 100 �� 

¶ x¡ �� t s����s ·� 67 

r��t� x�¡ x x��w���� 70¸  �¹���� 

rwts �� saída �ºP 

|x�� wxu �s �s ts Ã��Ä� º�Å������ 

i¥¦§¨© ¾ÆÀÇÇÈii®, 2012) 
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5.6 ESPECIFICAÇÃO DO SENSOR DE POSIÇÃO 

 

 

Como sensor de posição, será utilizado um encoder, buscando maior precisão 

e confiabilidade, onde o mesmo terá a função de informar a posição da mesa móvel. 

A dimensão de abertura da mesa móvel, sendo que a mesma terá um curso máximo 

de 600 mm, será baseada pela informação do comprimento da peça. Para a 

definição do encoder alguns critérios foram ser avaliados, como: 

a) tensão nominal de alimentação; 

b) corrente nominal de carga; 

c) tipo de contagem; 

d) tensão de pulso; 

e) resolução; 

f) rotação máxima; 

g) grau de proteção; 

h) temperatura ambiente. 

Com base nas informações obtidas apêndice B (Características técnicas do 

projeto da máquina de TCCA) a mesa móvel terá uma rotação máxima de abertura 

de 120 RPM, com uma relação mecânica de 5 mm/Rotação, ou seja, cada volta no 

fuso que irá acoplado no motor redutor, a mesa irá abrir 5mm em relação ao seu 

ponto de referencia. Em vista de tais informações, o encoder definido para ser 

utilizado no projeto de automação da máquina de TCCA e da fabricante Innowatt®, 

modelo EIA-1, onde as descrições são mostradas no quadro 4 e imagem do encoder 

é mostrada na figura 39. 

 

Quadro 4 – Características técnicas do encoder Innowatt® EIA-1 

(continua) 

r����s �s�w�xu �� xuw����x��s �ª�� 24 °�� 

£s  ���� �sminal de carga (Ie) 80 �¬ 

rwts �� �s��xv�� ·���������� 

r����s �� t¡u�s 24 °�� 

´��su¡��s 256 ���	�¯°���� 

´s�x��s �}~w�x 30000 É�� 
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¶ x¡ �� t s����s ·� 65 

r��t� x�¡ x x��w���� 60¸  �¹�� 

i¥¦§¨© ¾ÊËËÌÍÀÎÎ®, 2012) 

 

 

Figura 39 – Encoder Innowatt® EIA-1 
Fonte: (INNOWATT®, 2012, web) 

 

Os cálculos para obtenção de resultados serão baseados nas seguintes 

fórmulas: 

Para o número de pulsos necessários para o descolamento de 1 mm da mesa 

móvel: 

 

(1) 

Número de rotações necessárias para o curso máximo da mesa móvel, sendo 

curso máximo de 600 mm: 

 

(2) 

Número máximo de pulsos dados pelo encoder: 
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(3) 

 

 

5.7 ESPECIFICAÇÕES DO CLP 

 

 

Para desenvolvimento de comandos e controles da máquina de TCCA, será 

utilizado um CLP, que atenda aos requisitos apresentados na metodologia, item 3.3. 

Com base na descrição do processo proposto, é possível realizar um levantamento 

das saídas e entradas necessárias para o sistema, conforme demonstradas no 

quadro 5, e no quadro 6 respectivamente. 

 

Quadro 5 – Quantidade e tipo de saídas necessárias para sistema proposto 

�¤ÏDAS ÐªzÑÒÓ� r²ÔÕ 

Ö ����� D� ��	� �×Ø�� Sentido 1 D������ 

� ����� D� ��	� �×Ø�� Sentido 2 D������ 

Ù ����� 1Ú Û	�¹��� Ã��� D������ D�����l 

Ü ����� 1Ú Û	�¹��� Ã��� Û	Å����� D������ 

Ý ����� 2Ú Û	�¹��� Ã��� D������ D������ 

Þ ����� 2Ú Û	�¹��� Ã��� Û	Å����� D������ 

ß ����� 3º Estágio Lado Direito D������ 

à ����� 3º Estágio Lado Esquerdo D������ 

i¥¦§¨© ¾ÁáâÁáÊÀ, 2012) 

 
Quadro 6 – Quantidade e tipo de entradas necessárias para sistema proposto 

(continua) 

Ózr´¤�¤ ÐªzÑãÕ r²ÔÕ 

Ö ���Ä� D� Û����ä���� D������ 

� ���Ä� ·����� ���� D������ 

Ù ���Ä� É�¼�������� ��	� �×Ø�� D������ 

Ü 


��	�� ��	��Ä� D� É�¼������� �� ��	�

Móvel D������
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Ý 
��	�� 
���� Inclinada Direita Recuada D������ 

Ý 


��	�� 
���� ·�������� Û	Å�����

Recuada D������

ß 


��	�� �� ������ D� Û	����� �¯ ����

Inclinado D������

à 
��	�� �� ������� D� ����	 D������ 

å D�	½����� ����� D� ��	� �×Ø�� D������ 

Ö0 D�	½����� ����� 1Ú Û	�¹��� Ã�do Direito D������ 

Ö1 D�	½����� ����� 1Ú Û	�¹��� Ã��� Û	Å����� D������ 

Ö2 D�	½����� ����� 2Ú Û	�¹��� Ã��� D������ D������ 

Ö3 D�	½����� ����� 2Ú Û	�¹��� Ã��� Û	Å����� D������ 

Ö4 D�	½����� ����� 3º Estágio Lado Direito D������ 

Ö5 D�	½����� ����� 3º Estágio Lado Esquerdo D������ 

Ö6 Û������ ������� É¹���� 

i¥¦§¨© ¾ÁáâÁáÊÀ, 2012) 
 

Com base nessas informações, foi optado pelo uso do CLP da fabricante 

Siemens®, modelo 6ES7313-6CG04-0AB0, tendo em vista que tal modelo é 

compacto e contém integrado a uma interface para rede industrial profibus, que será 

utilizada para controle do inversor de frequência da esteira principal, três entradas 

dos Contadores Rápidos de 30 kHz cada, sendo que uma irá ser utilizada para o 

encoder de posicionamento do conjunto da mesa móvel, dezesseis entradas digital e 

dezesseis saídas digitais. Abaixo a imagem do CLP, figura 40. Para atender a 

demanda de entradas do sistema, será utilizado um módulo de expansão também 

da Siemens®, modelo SM 321, 6ES7321-1BH02-0AA0, mostrado na figura 41, onde 

o mesmo contém dezesseis entradas digitais de 24 Vcc, conforme mostrado no 

quadro 7. 
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Figura 40 – CLP Siemens® S7-300 
Fonte: (PROCESSIST, 2012, web) 

 

 

Figura 41 – Módulo de entradas digitais Siemens® SM-321 
Fonte: (PROCESSIST, 2012, web) 
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As características técnicas do módulo de expansão optado para se utilizar no 

projeto de automação da máquina de TCCA, são demonstradas no quadro 7, e as 

características técnicas do CLP, são demonstradas no quadro 8. 

 

Quadro 7 - Características técnicas do módulo de expansão Siemens® 

6ES7321-1BH02-0AA0 

£x��vs wx �� ª�wuw«x��s D13 

r����s �s�w�xu �� xuw����x��s (Ue) 1��2 °�����28�8 °�� 

£s  ���� nominal de carga (Ie) �0 mA 

zæ�� s �� ��� x�x� �wvw�xw� 16 

Tensão �s�w�xu das entradas digitais 24 °��

£s  ���� nominal das entradas digitais 500 mA 

´�Â� ��s �� tsux w�x�� �x� ��� x�x� 

digitais 
��

r��t� x�¡ x x��w���� 60¸  �¹�� 

i¥¦§¨© ¾çÊèéèËç®, 2011) 
 

Quadro 8 - Características técnicas do CLP Siemens® 6ES7313-6CG04-0ABO 

(continua) 

£x��vs wx �� ª�wuw«x��s D13 

r����s �s�w�xu �� xuw����x��o (Ue) 1��2 °�����28�8 °�� 

£s  ���� nominal de carga (Ie) 800 mA 

r����s nominal de isolamento 600 °�� 

Ô s�s�sus �� �s�¡�w�x��s ��·� ���¼���	 D� 

�sê�ëx � �� t sv x�x��s 
������ 
��� 7 

zæ�� s �� ��� x�x� �wvw�xw� 16 

zæ�� s de saídas digitais 16 

rwts �x� ��� x�x� �wvw�xw� »���	�	��� 

zæ�� s �� ��� x�x� de Contadores Rápidos 3 

Ð �ì¡í��wx �}~w�x �x� ��� x�x� dos 

Contadores Rápidos 30 îïð 

r����s nominal das entradas digitais 24 °�� 
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r����s nominal das saídas digitais 24 °�� 

r����s �x� ��� x�x� dos Contadores 

Rápidos 5°�� ¯ 24 °��

£s  ���� nominal das entradas digitais 8 mA 

£s  ���� �s�w�xu das saídas digitais 500 �¬ 

Ô s����s �u�� ñ�w�x �s�� x �¡ �s �w �¡w�s �x�

saídas digitais Û����ò���� ó1 ¬ô

´�Â� ��s �� tsux w�x�� �x� �ntradas digitais 
�� 

´�Â� ��s �� tsux w�x�� �x� �xõ�x� digitais ºÄ� 

r��t� x�¡ x x��w���� 60¸  �¹�� 

i¥¦§¨© ¾çÊèéèËç®, 2011) 
 

Abaixo, na figura 42, o detalhamento dos bornes de entradas e saídas do CLP 

especificado para o projeto. Essa informação previne a ligação errada dos 

componentes, o que causaria danos ao controlador. 

 

Figura 42 – Conectores de Entrada e Saídas do CLP 
Fonte: (SIEMENS®, 2011) 
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5.8 ESPECIFICAÇÕES DA IHM 

 

 

A IHM terá a função de criar uma interação entre o operador da máquina com 

o processo produtivo, sendo a mesma uma plataforma de entrada e saídas de 

dados, conforme mostrado no item 3.5. Para a definição do equipamento as 

características técnicas foram analisadas procurando evitar erros de se optar por 

uma interface que não fosse compatível com os demais componentes, procurando 

padronizar e minimizar esses erros foi optado pelo uso de uma interface da 

fabricante Siemens®, MP 177 modelo 6¬°6642-0EA01-3AX0, onde as mesma 

possui as características necessários para o projeto de automação da máquina de 

TCCA, abaixo na figura 43, a imagem da IHM em questão e no quadro 9 as 

informações técnicas.

 
Figura 43 – IHM Siemens® 6AV6642-0EA01-3AX0 
Fonte: (SIEMENS®, 2012, web) 
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Quadro 9 - Características técnicas da IHM Siemens® 6AV6642-0EA01-3AX0 

£x��vs wx �� ª�wuw«x��s D13 

r����s �s�w�xu �� xuw����x��s (Ue) 24 °�� 

£s  ���� ���wt¡ux�x �� �x vx �²�� 300 �¬ 

Ô s�s�sus �� £s�¡�w�x��s ��·� ���¼���	� ���¼����� »�¯·� 

�sê�ëx � �� t sv x�x��s ö�� F������� 

rx�x�³s �x ��ux 5�7÷ 

rwts �� �w�tuxø »F», 65536 Cores 

´��su¡��s �s �w�tuxø 320 � 240 

£s�� su� �s� �u�����s� �� �w�tuxø »���µ 	�����  

¶ x¡ �� t s����s ·� 67 

r��t� x�¡ x x��w���� 70¸  �¹�� 

i¥¦§¨© ¾çÊèéèËç®, 2011) 
 

 

5.9 ESPECIFICAÇÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DISPOSITIVOS 

DE AUTOMAÇÃO  

 

 

A fonte de alimentação será o dispositivo responsável pelo fornecimento do 

nível de tensão e corrente elétrica necessária para os equipamentos eletrônicos 

especificados para o projeto, conforme processo proposto e especificação dos 

componentes, os sensores, CLP e IHM, e módulo de expansão e de rede profibus, 

terão um tensão nominal de alimentação de 24 Vcc, logo a fonte vai ter o mesmo 

nível de tensão de saída. Quanto à tensão nominal de entrada, a mesma terá o nível 

de 220 Vca, 60 Hz. Quanto ao nível de corrente elétrica será optado por usar um 

equipamento que seja capaz de suprir a demanda de carga elétrica total, exigida 

pelo circuito, como a corrente elétrica é relativamente baixa, e procurando evitar a 

geração de calor pela fonte, fator que ocorre por o equipamento estar trabalhando 

próximo ou acima do seu regime de carga elétrica, o valor de corrente nominal  

elétrica será superior em relação à demanda   

Para definição da fonte de alimentação, uma lista de requesitos foi atendida, 

conforme mostrado no item 3.4, e tendo como base essas informações foi optado 

pelo uso da fonte da fabricante Siemens®, Sitop® modelo 6EP1334-3BA00, mostrada 
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na figura 44, sendo que a mesma atende as exigências de projeto e são mostrados 

no quadro 10. 

 

Figura 44 – Fonte de alimentação Siemens® 6EP1334-3BA00 
Fonte: (SIEMENS®, 2012, web) 
 

 

Quadro 10 - Características técnicas da fonte de alimentação Siemens® 

6EP1334-3BA00 

r����s �s�w�xu �� xuw����x��s (Ue) 120¯230 °�� 

£s  ���� �s�w�xu �� �x vx �²�� 4�4¯2�4 ¬ 

Ð �ì¡ência nominal de alimentação 50¯60 ïð 

r����s �s�w�xu �� �xõ�x 24 °�� 

Ðxw~x �� xù¡��� �� �����s �� �xõ�x 24 Vcc...28,8 Vcc 

£s  ���� �s�w�xu �� �xõ�x 10 A 

úw�w��� �� ³x �ñ�w�x� �x  ��� 
�� 

¶ x¡ �� t s����s  ·� 20 

r��t� x�¡ x x��w���� 60¸  �¹�� 

i¥¦§¨© ¾çÊèéèËç®, 2011) 
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5.10 ESPECIFICAÇÕES DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÕES ELÉTRICAS 

PARA OS COMPONENTES ELETRÔNICOS 

 

 

O projeto de automação da máquina de TCCA necessita que todos os 

equipamentos eletrônicos sejam protegidos de eventuais acidentes elétricos 

ocorridos, por exemplo, pelas seguintes causas. : 

a) curtos-circuitos; 

b) sobrecarga; 

c) aquecimento. 

Essas são algumas das possíveis causas das falhas que podem vir a ocorrer 

nos dispositivos eletrônicos. Procurando evitar tais falhas, deve ser especificado um 

sistema de segurança para proteção elétrica dos dispositivos, por isso, serão 

utilizados disjuntores, fusíveis e relés para proteção elétrica dos equipamentos, tais 

como, fonte, sensores, CLP, módulo de expansão e IHM. Esses equipamentos terão 

as seguintes funções no projeto de automação da máquina de TCCA: 

a) proteger cabos e equipamentos contra sobrecargas e curtos-circuitos 

b) permitir fluxo normal da corrente elétrica sem interrupções; 

c) abrir ou fechar o circuito à intensidade nominal; 

d) garantir a segurança da instalação e de seus utilizadores. 

Com base nas informações técnicas dos equipamentos do projeto de 

automação, é possível saber a corrente elétrica de carga (Ie) de cada dispositivo, 

demonstradas no quadro 11, onde os mesmo estão agrupados de acordo com a 

aplicação no sistema. 

 

Quadro 11 – Demanda de carga dos equipamentos de automação da máquina 

de TCCA 

(continua) 

Ðs��� �� xuw����x��s 2�4 ¬ 

£w �¡w�s �� �����s �Ü ��� 10 A 

²û| � |ü�¡us� Ô sêw�¡� 1350 �¬ 

£úÔ � |ü�¡us �� Ó�� x�x� �wvw�xw� 8�0 �¬ 

�xõ�x� �wvw�xw� em nível lógico alto 500 mA 



85 

 

Ó�� x�xs digitais em nível lógico alto � mA 

i¥¦§¨© ¾çÀËÎÌçý �þp�ÿ 
 

Conforme citado na revisão bibliográfica, é possível dimensionar os fusíveis e 

disjuntores através de duas formas, pela corrente máxima do circuito ou pela 

corrente máxima suportada pelo condutor elétrico, considerando que os níveis de 

correntes são relativamente baixos, se torna inviável o dimensionamento dos 

condutores elétricos para tais correntes, assim, optou-se pela utilização do primeiro 

método, onde os equipamentos de proteções elétricas, juntamente com as 

características técnicas são mostrados na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Características Técnicas dos Dispositivos de Proteções  

²��� Ðx� w�x��� |s��us

£s  ����

Nomi�xu ¤tuw�x��s

D�	½����� 
�����	® 5
51-106-6 6 A F���� de Alimentação 

D�	½����� 
�����	® 5
54 110-7 10 A ������� de tensão 24 Vcc 

D�	½����� ö���������® Û
520-T 2 A ·ï� ¯ �×����	 ���¼���	 

D�	½����� ö���������® Û
520-T 2 A Ã� � Û������	 D������	 

D�	½����� ö���������® Û
510-T 1 A 
�S��	 D������	 

F�	SØ�� ¬3G 318�010 10 mA Û������	 D������	 

i¥¦§¨© ¾ÁáâÁáÊÀ, 2012) 

 

Para a proteção dos equipamentos eletrônicos, utilizados no projeto de 

automação, optou-se pela utilização de disjuntores eletrônicos, pela maior precisão, 

conforme revisão bibliográfica, assim garantindo uma malha de proteção elétrica 

mais eficiente. Os dados técnicos dos disjuntores eletrônicos são mostrados no 

quadro 12 e a figura 45 é a imagem no disjuntor. 

 

Quadro 12 – Características técnicas do disjuntor eletrônico Weidmuller® 

r����s �s�w�xu (Ue) 24 ° 

£s  ���� �s�w�xu �²�� 2 ¬ 

£s  ���� �� �w�tx s 1�5 � 2�5 � ·� 

r��ts ��  ��x �s 3 	������	 

i¥¦§¨© (WEIDMULLER®, 2012) 
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Figura 45 – Disjuntor eletrônico Weidmuller® ESX20-T 
Fonte: (FARNELLNEWARK®, 2012, web) 

 

Também por questões de segurança e procurando evitar danos às saídas 

digitais, causados principalmente pela demanda forçada de carga elétrica, o projeto 

da máquina de TCCA irá conter relés de interface para acionamentos dos atuadores, 

tendo em vista que alguns atuadores irão ter alimentação incompatível com o sinal 

de 24 Vcc fornecidos pelas saídas digitais ou corrente nominais superiores a 

suportada pelo módulo de saídas digitais, ou seja, a função das saídas ficará 

limitada aos acionamentos dos relés, onde os mesmos executarão o chaveamento 

entre fonte e atuador. Para a definição dos relés de interface dois itens são de suma 

importância para a definição dos mesmos que são: 

a) tensão de alimentação; 

b) tensão de chaveamento; 

c) corrente nominal. 

Por questões de padronização, já que existem vários modelos e fabricantes 

no mercado, foi optado pelo uso dos dispositivos de interface da fabricante 

Siemens®, modelo 3TX7002-3AB00, mostrado na figura 46, onde as características 

técnicas são apresentadas no quadro 12.  
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Quadro 13 - Características técnicas dos relés de interface Siemens® 3TX7002-

3AB00 

£x��vs wx �� ª�wuw«x��s D13 

r����s �s�w�xu �� xuw����x��s (Ue) 24 °�� 

£s  ���� nominal de carga (Ie) 85 �¬ 

r����s �� �³xÂ�x����s 48 - 264 Vca 

£s  ���� �}~w�x �� chaveamento  1�8 ¬ 

£s  ���� �õ�w�x �� chaveamento 0�6 ¬ 

£xtx�w�x�� w���x�����x �� �x vx 20 ¬¯20 �	 

r��t� x�¡ x x��w���� 50° C máx. 

i¥¦§¨© ¾çÊèéèËç®, 2011) 
 

 

Figura 46 – Rele de interface Siemens® 3TX7002-3AB00 
Fonte: (SIEMENS®, 2012, web) 
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5.11 DIAGRAMA ELÉTRICO DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO 

 

 

O diagrama do projeto de automação tem por finalidade demonstrar os 

componentes de forma correta, como é o caso de seção dos fios adequados para 

cada tipo de circuito, os dispositivos de proteção, alimentação dos equipamentos 

eletrônicos, alimentação dos sensores e a coordenação entre eles O diagrama do 

esquema completo deverá servir para a montagem ou execução do projeto. 

Para a execução do desenho foi utilizado uma ferramenta computacional, no 

caso o software CADdy++® Electrical Engineering Basic, Versão 1.0, da empresa 

Ziegler Informatics®. Foram necessários cinco folhas para a confecção do desenho 

do projeto que são mostradas nos apêndices C, D, E, F e G. 

Abaixo o quadro com a identificação dos componentes conforme desenho 

elétrico. 

 

Quadro 14 – identificação dos componentes no desenho do projeto de 

automação da máquina de TCCA 

(continua) 

£s�ts����� |s��us Ðsu³x  Q��� ²����wêw�x��s 

D�	½����� 5
51 106-6 1 1 1Q1 

D�	½����� 5
54 110-7 1 1 1Q2 

D�	½����� Û
520-T 1 3 1Q3� 1Q4� 1Q6 

D�	½����� Û
510-T 1 1 1Q5 

F�nte Alimentação 6Û�1334-3BA00 1 1 111 

Ã�

6Û
7313-6CG04-

0AB0 2 1 2¬1

Û������ Û·¬-1 2 1 21�1 

���Ä�  2 3 2
0� 2
1� 2
2 


��	�� ������Ø�

�Û
 516-387-G-

E4-Y-S49 2 1 2Ã
1

µ�Ø� F�� �� ��	� 	���� ÃÛ 2 2 2
Ã2� 2Ã
3 


��	�� ×����

�B
-18M-PS-

1XA-E5-C-S4 2 2 2LS4, 2LS5
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É��R �� �����¼��� 3»57002-3¬�00 2 8 

2É0� 2É1�

2CR2, 2CR3, 

2CR4, 2CR5, 

2CR6, 2CR7

�×���� �� �������	

digitais

6Û
7321-1BH02-

0AA0 3 1 3¬1

������ ¬�������  3 7 

3Q0� 3Q1� 3Q2�

3Q3, 3Q4, 3Q5, 

3Q6

·ï�

6¬°6642-0EA01-

3AX0 4 1 4¬1

�×���� ��

comun����Ä�

���¼���	

6
Û6400-1��00-

0AA0 5 3 

5�1� 5�2� 5�3

F�	SØ�� �� °���� 318�010 15 2�3 

2F0� 2F1� 2F2� 2F3�

2F4, 2F5, 2F6, 2F7, 

3F0, 3F1, 3F2, 3F3, 

3F4, 3F5, 3F6

Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 
 

 

5.12 PROGRAMAÇÃO DO CLP 

 

 

Neste capítulo será demonstrado como foi desenvolvido o programa aplicativo 

do CLP da máquina de TCCA, será confeccionado a parte de acionamento, 

segurança e controle da máquina, detalhando cada entrada e saída digitais, como 

seu endereço e função no sistema. 

Para desenvolvimento do programa e configuração de hardware foi utilizado o 

software Simatic Step 7® V5.5, da Siemens®, utilizando-se da linguagem Ladder. 
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5.13 ESPECIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE REDE DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Como abordado no processo proposto, no projeto de automação da maquina 

de TCCA será utilizado uma rede industrial, para comunicação entre os 

equipamentos de controle, tais como CLP, IHM e Inversores de frequência, isso 

possibilitará a troca de informações entre esses dispositivos de forma mais ágil e 

versátil do que as instalações elétricas convencionais. 

Primeiramente para a configuração da rede é necessário a especificação do 

protocolo de rede industrial, tendo em vista que existem diversos protocolos a 

disposição. Uma lista de critérios deve ser atendida para a definição do padrão de 

rede industrial conforme mostrada abaixo 

a) compatibilidade da rede com outros equipamentos; 

b) topologia física da rede; 

c) quantidade de dispositivos; 

d) taxa de transmissão; 

e) meio físico de transmissão. 

O primeiro item é possível avaliar observando as características técnicas dos 

dispositivos especificados no projeto de automação da máquina de TCCA, no caso 

CLP e IHM, onde existem protocolos de comunicação semelhantes entre os dois, 

MPI® e Profibus®, e também sabendo que o protocolo MPI® é uma sub-rede de 

célula, ou seja, não destinada para comunicação entre equipamentos de campo, o 

protocolo de comunicação a ser utilizado será Profibus com as seguintes 

características. 

 

Quadro 15 - Características técnicas da rede profibus da máquina TCCA 

£x x��� õ��w�x� �s t s�s�olo  ���¼���	 D� 

rstsusvwx ���������� 

Q¡x��w�x�� �� �w�ts�w�wÂs� 5 

rx~x �� � x���w���s �600 ��	 

|�ws êõ�w�s �� � x���w���s ���� �� ��� ���	��� �������� 

�w�����wx |}~w�x  10 

i¥¦§¨© ¾ÁáâÁáÊÀ, 2012) 
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5.14 ESPECIFICAÇÃO DO MÓDULO DE COMUNICAÇÃO DE REDE DOS 

INVERSORES DE FREQUÊNCIA 

 

 

Conforme exposto no processo proposto e no formulário técnico do projeto 

máquina de TCCA (anexo 2), irão ser utilizados três inversores de frequência, sendo 

usados para acionamento e controle de tais motores 

a) motor da esteira principal; 

b) motor atuador linear da serra inclinada direita; 

c) motor atuador linear da serra inclinada esquerdo. 

Serão utilizados inversores de frequência da fabricante Siemens®, modelo 

Micromaster® 440, em vista dessa informação, foi optado pelo uso do módulo 

compatível com tal inversor de frequência, que é da fabricante Siemens®, modelo 

6SE6400-1PB00-0AA0, mostrada na figura 47. 

 

Figura 47 – Módulo Profibus® Siemens® 6SE6400-1PB00-0AA0  
Fonte: (INASERV®, 2012, web)  
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Quadro 16 - Características técnicas do módulo Profibus Siemens® 6SE6400-

1PB00-0AA0 

£x��vs wx �� ª�wuw«x��s D13 

r����s �s�w�xu �� xuw����x��s (Ue) 24 °�� 

£s  ���� nominal de carga (Ie) 350 mA 

Ô s�s�sus�s �� �s�¡�w�x��s ���¼���	 

Ôs �x �� �s�¡�w�x��s É
 485 

��us�w�x�� �� � x���w���s 12 ��ps Max. 

r��t� x�¡ x x��w���� 50° C máx. 

i¥¦§¨© (SIEMENS®, 2011) 
 

 

5.15 CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE 

 

 

Antes da criação do programa aplicativo é necessário configurar o hardware 

do sistema de automação, onde deve conter endereço e modelo da CPU, endereço 

das entradas e saídas digitais e modelo do módulo de entradas digitais, 

configuração da rede Profibus®, endereço e modelo dos inversores de frequencia, 

endereço e modelo da IHM. Para configuração do hardware, foi utilizado o software 

HW Config® e configuração de rede o software NetPro®, que fazem parte da 

plataforma Simatic Step7® V5.5. 

Na figura 48 é mostrado com fica a configuração de hardware no HW Config®, 

na figura 49 é mostrado como fica a configuração dos endereços de rede, e no 

quadro 16 os endereços de hardware e de rede configurados. 
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Figura 48 – Configuração do hardware do sistema de automação 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

 

Figura 49 – Configuração da Rede de Comunicação 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 
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Quadro 17 – Endereços do Hardware e da Rede de Comunicação 

Módulos

Ó��� ��s� ��

ûx �ëx � 

Ó��� ��s� �� ´��� 

de Comunicação 

Ã� 2 

Û������	 digitais 0��� 1 - 


�S��	 digitais 0��� 1 - 

�×����	 �� �������	 �������	 2... 2 - 

Û����das dos contadores rápidos 768��� 783 


�S��	 dos Contadores Rápidos 768��� 783 - 

·ï� - 3 

Û������	 �nversor de frequência 

motor esteira principal  256��� 259 4 


�S��	 inversor de frequência motor 

esteira principal  256��� 25� 4 

Û������	 �nversor de frequência 

atuador linear direito  260��� 263 5 


�S��	 inversor de frequência 

atuador linear direito 260��� 263 5 

Û������	 �nversor de frequência 

atuador linear esquerdo  264��� 267 6 


�S��	 inversor de frequência 

atuador linear esquerdo 264�� 267 6 

i¥¦§¨© ¾ÁáâÁáÊÀ, 2012) 
 
Com os endereços de entradas e saídas digitais configurados no hardware é 

possível vincular tais endereços com cada entrada e saída especificadas para o 

projeto de automação da máquina de TCCA, conforme mostrados quadros 5 e 6. 

Ficarão livres oito saídas digitais e oito entradas digitais, possibilitando assim 

possíveis mudanças ou ampliações no projeto de automação. 
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Quadro 18 – Endereços das saídas digitais do sistema proposto 

�¤ÏDAS ÐªzÑÒÓ� Óz�Ó´ÓÑÕ 

Ö ����� ��	� �×Ø�� Sentido 1 Q0�0 

� ����� ��	� �×Ø�� Sentido 2 Q0�1 

Ù ����� 1Ú Û	�¹��� Ã��� D�����o Q0�2 

Ü ����� 1Ú Û	�¹��� Ã��� Û	Å����� Q0�3 

Ý ����� 2Ú Û	�¹��� Ã��� D������ Q0�4 

Þ ����� 2Ú Û	�¹��� Ã��� Û	Å����� Q0�5 

ß ����� 3º Estágio Lado Direito Q0�6 

à ����� 3º Estágio Lado Esquerdo Q0�7 

i¥¦§¨© ¾ÁáâáÁÊÀ, 2012) 
 

Quadro 19 – Endereços das entradas digitais do sistema proposto 

(continua) 

Ózr´¤�¤ ÐªzÑãÕ Óz�Ó´ÓÑÕ 

Ö Û������ ·0�0 

� Û������ ·0�1 

Ù ���Ä� D� Û����ä���� ·1�0 

Ü ���Ä� ·����� ���� ·1�1 

Ý ���Ä� É�¼�������� ��	� �×Ø�� ·1�2 

Þ 

��	�� ��	��Ä� D� É�¼������� �� ��	�

Móvel
·1�3

ß 
��	�� 
��ra Inclinada Direita Recuada ·1�4 

à 
��	�� 
���� ·�������� Û	Å����� É������ ·1�5 

å 

��	�� �� ������ D� Û	����� �¯ ����

Inclinado
·1�6

Ö0 
��	�� �� ������� D� ����	 ·1�7 

ÖÖ D�	½����� ����� D� ��	� �×Ø�� ·2�0 

Ö2 D�	½����� ����� 1Ú Û	�¹��� Ã��� D������ ·2�1 

Ö3 D�	½����� ����� 1Ú Û	�¹��� Ã��� Û	Å����� ·2�2 

Ö4 D�	½����� ����� 2Ú Û	�¹��� Ã��� D������ ·2�3 

Ö5 D�	½����� ����� 2Ú Û	�¹��� Ã��� Û	Å����� ·2�4 

Ö6 D�	½����� ����� 3º Estágio Lado Direito ·2�5 
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Ö7 D�	½����� ����� 3º Estágio Lado Esquerdo ·2�6 

ionte: (PRÓPRIA, 2012) 
 

 

5.16 PROGRAMA APLICATIVO 

 

 

O programa aplicativo do projeto da máquina de TCCA, será divido em 

rotinas, aproveitando recursos do sofware Simatic Step7® V5.5, para facilitar a 

confecção e eventuais mudanças na aplicação, irá ser seguido uma ordem lógica 

para a criação das mesmas. 

 

 

5.16.1 Rotina para Inicio de Ciclo 

 

 

Para iniciar um novo ciclo de produção no projeto da máquina de TCCA, 

algumas informações devem ser analisadas, conforme citados no formulário técnico 

do projeto da máquina de TCCA (anexo 2). 

Primeiramente é verificado se todos os motores estão liberados, no caso dos 

motores com partidas diretas, todos os disjuntores devem estar habilitados e nos 

motores com acionamento via inversor de frequência todos devem estar sem falhas 

decorrentes de alguma anormalidade no equipamento, no motor ou na rede de 

comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�7 

 

ijklmn Fþ – Verificação de Emergência Liberada 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

Após verificação de alguma emergência, o sistema habilita a contagem do 

encoder, e ainda verifica se a mesa móvel esta referenciada, caso não esteja a 

mesa deverá ser referenciada. 



�8 

 

ijklmn Fp – Verificação de Referência da Mesa Móvel 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

ijklmn F� – Busca Referência da Mesa Móvel 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 



�� 

 

Antes de estar pronta para o inicio de ciclo a máquina verifica mais dois itens, 

que são a contagem de produção, que deve ser menor do que a quantidade indicada 

pelo operador, e se o comprimento da peça foi especificado, dados que também é 

fornecido pelo condutor. 

ijklmn Fo – Libera Inicio de Ciclo 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

Concluídas essas etapas de verificações a máquina de TCCA estará pronta 

para começar o ciclo, que se inicia manualmente. 
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ijklmn F� – Inicio de Ciclo 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

 

5.16.2 Rotina Posicionamento da Mesa Móvel 

 

 

Como citado do processo proposto, o processo se inicia com o 

posicionamento da mesa móvel, com o encoder já esta habilitado, outras 

informações são de grande relevância, como pulsos por rotação do encoder, 

distância das serras no ponto “zero” da máquina, comprimento da peça e relação 

mecânica. Como exposto nas características técnicas do projeto da máquina de 

TCCA, cada volta na transmissão do motor, a mesa móvel se abre 5mm, o encoder 

optado tem 256 pulsos por rotação, e a distância das serras no ponto “zero” é 

1980mm com abertura máxima de 2580mm, ou seja, a mesa pode se mover até 

600mm,assim, é possível fazer a relação do encoder no programa aplicativo, como 

mostrado na figura 54. 
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ijklmn FF – Conversão de Pulso do Encoder Para Milímetros 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

Depois de convertido os pulso do encoder para milímetros, é possível 

comparar o valor de leitura do encoder como o dado de comprimento da peça para 

posicionar a mesa móvel conforme dimensão da travessa. 

ijklmn F� – Posicionamento da Mesa Móvel 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 
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5.16.3 Rotina Partidas dos Motores 

 

 

Conforme descrito no processo proposto, com a serra posicionada, os 

motores das serras serão acionados, seguindo uma ordem de acionamento, onde 

primeiro será acionado os motores do 3° estágio, depois os motores do 2° estágio e 

por ultimo os motores do 1° estágio.  

ijgura 57 – Tempo Para Partida Sequencial Dos Motores 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 
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ijklmn F� – Comparação dos Tempos Para Partida dos Motores 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 
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ijklmn F� – Partida dos Motores da Serras 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

Logo após a partida dos motores das serras, o motor da esteira principal será 

acionado, tendo sua velocidade, baseada no dado informado pelo condutor da 

maquina através da IHM. Como esse motor terá seu acionamento via inversor de 

frequência e em vista de esse equipamento se comunica como o sistema protocolo 

de rede Profibus®-DP, o mesmo deve ser habilitado para leituras e escritas de 

comandos. 

Conforme descrito no processo proposto, a esteira principal deverá ser 

parada por determinado tempo quando o sensor ótico, instalado antes das serras 
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inclinadas, detectar a peça no determinado curso, para que a mesma recebe o corte 

das serras sem estar em movimento. 

ijklmn �0 – Habilita Inversor de Frequência da Esteira Principal 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

ijklmn �p – Velocidade Motor da Esteira Principal 
Fonte: (PRÓPRIA S, 2012) 
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ijklmn �� – Partida Motor da Esteira Principal 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

 

5.16.4 Rotina dos Atuadores Lineares 

 

 

Os atuadores lineares serão responsáveis pelo avanço das serras inclinadas, 

esses motores serão acionados por inversor de frequência conforme descrito no 

processo proposto, eles terão reversão de sentido, para avanço e retorno. Só serão 

acionados no sentido da peça caso a esteira principal esteja parada e a peça 
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posicionada na posição de corte inclinado, além de outras rotinas do sistema como 

emergência e inicio de ciclo. 

Primeiramente será habilitado a comunicação da rede Profibus®-DP.  

ijklmn �o – Habilita Inversores de Frequência Dos Atuadores Lineares 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

ijklmn �� – Velocidade Motor dos Atuadores Lineares 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 
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Ao ser liberado a emergência o sistema irá verificar a posição das serras, 

caso não estejam recuadas as mesmas só irão voltar para posição inicial ao iniciar o 

ciclo. 

ijklmn �F – Verifica Posição das Serras Inclinadas 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 
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ijklmn �� – Executa Cortes Inclinados 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 



110 

 

ijklmn �� – Tempo dos Cortes Inclinados 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

 

5.16.5 Rotina Controle de Produção 

 

 

A contagem de produção será feita por sensor ótico que deverá ser instalado 

no final do decurso da máquina de TCCA, conforme processo proposto, essa 

informação servirá como base para continuação e inicio de cada processo.  
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ijklmn �� – Controle de Produção 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 
 

5.16.6 Confecção da Tela da IHM 

 

 

Para desenvolvimento do programa e configuração da IHM foi utilizado o 

software Simatic WinCC® flexible 2008, da Siemens®, sendo que a mesma irá conter 

uma única tela, tendo em vista o número de dados de entradas e saídas ser 

comportados facilmente em apenas uma área gráfica.  
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ijklmn �� – Tela da IHM 
Fonte: (PRÓPRIA, 2012) 

 

Os dados de entradas e saídas são vinculados a uma única rotina do 

programa aplicativo, os endereços são demonstrados na figura 68, exceto das 

mensagens multi estados onde as saídas devem ser configuradas individualmente. 
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ijklmn �þ – Endereço das Entradas e Saídas dos Dados da IHM 
Fonte: (SANTOS, 2012) 
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6 APRESENTAÇÂO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados deste 

projeto de pesquisa. Com base na revisão bibliográfica e nos dados necessários 

recolhidos do sistema atual, é possível então apresentar e discutir os resultados 

proporcionados por este projeto de pesquisa que sugere a automação do processo 

de fabricação de travessa para carrocerias de caminhões. 

Para a definição dos componentes elétricos e eletrônicos para o projeto de 

automação da máquina de TCCA, iniciou-se com o levantamento das informações 

de requisitos para projeto de automação do equipamento, avaliando a necessidade 

de especificação dos dispositivos de automação, isso, viabilizando a 

desenvolvimento do projeto. 

As características técnicas dos componentes para o projeto de automação 

foram baseadas conforme especificado no apêndice B (Características técnicas do 

projeto da máquina de TCCA), que informa a tensão de rede, frequência de rede e 

tensões de comando, dados que foram obtidos através do levantamento do 

processo atual.  

Inicialmente foram especificados os sensores, optou-se pelo uso de sensores 

com alimentação 24 Vcc, sendo uma das tensões de comandos elétricos do projeto, 

e considerando a facilidade de instalação e manutenção, além da grande variedade 

e disponibilidade deste tipo de sensor no mercado. 

Serão utilizadas duas chaves mecânicas fim de curso para a detecção de 

posição das serras inclinadas, foi optado pelo uso de tais tipos de sensores pelos 

mesmos possuírem custo menor que outros tipos de sensores de proximidade, e 

também avaliando a facilidade de instalação e manutenção desses equipamentos. 

Será utilizado um modelo da fabricante KAP®, levando em consideração a 

flexibilidade do dispositivo apresentado pelo fabricante, onde estes possuem dois 

contatos elétricos apresentando tensão e correntes nominais de manobras 

suficientes para atender o a demanda de carga elétrica do projeto de automação. 

A especificação de um sensor indutivo julgou-se necessário devido a máquina 

de TCCA apresentar a capacidade de posicionar umas de suas partes, no caso a 

mesa móvel, onde ficarão instaladas as serras que efetuarão os cortes, de acordo 

com cada estágio, em cada lado da peça, assim o sensor indutivo servirá como 
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ponto de referência para qualquer posicionamento da mesa móvel. A utilização de 

um sensor de proximidade do tipo indutivo o qual possui capacidade de detectar 

objetos metálicos, logo, qualquer batente fabricado de ferro, ou algum outro material 

metálico, relevando a característica construtiva da máquina, será de simples 

instalação e confecção. O sinal de saída desse sensor será digital de 24 Vcc, 

mesma tensão de comando da máquina, logo, optou-se por utilizar um sensor da 

fabricante Balluf®, modelo BES 516-387-G-E4-Y-S49. 

A detecção da peça de madeira será necessária em duas etapas, para 

informar quando a peça esta na posição correta para receber o corte inclinado, que 

será entre os atuadores lineares, e na contagem de peças produzidas, serão 

utilizados dois sensores tipo ótico da fabricante Balluf®, modelo BOS-18M-PS-1XA-

E5-C-S4, pelo mesmo ser capaz de detectar o material de fabricação da travessa,a 

madeira, utilizando-se do método de reflexão e com sinal de saída digital de 24 Vcc, 

assim atendendo os requesitos do projeto de automação. 

A definição do sensor de posição fez necessário pelo fato da mesa móvel da 

máquina de TCCA ter sua posição controlada, assim, movendo o conjunto de serras 

de um lado da máquina, de acordo com a dimensão de comprimento da peça, tendo 

um curso máximo de 600 mm. A especificação desse sensor foi um item 

determinante para o projeto, devido a necessidade de obtenção de grande precisão 

e confiabilidade de tal controle. Foi escolhido um sensor tipo encoder de 256 pulsos 

por rotação, sendo que o número de pulsos por rotação foi definida para que o CLP 

não precise reiniciar a contagem, ou seja, o CLP tem um número máximo de 

contagem, logo um encoder como uma grande quantidade de pulsos por rotação, 

poderia ultrapassar esse limite e dificultaria a programação da lógica no controlador, 

assim, alguns cálculos foram realizados para o apontamento desse tipo correto das 

relações, onde foram obtidos os seguintes resultados: 

a) para o descolamento de 1 mm serão necessário 51,2 pulsos do encoder; 

b) para o deslocamento máximo de 600 mm, serão necessárias 120 rotações 

da transmissão mecânica; 

c) o número máximo de pulsos do encoder será de 30720. 

Assim define-se que a entrada dos contadores rápidos terá que ter a 

capacidade de contar no mínimo 30720 pulsos por ciclo. Sabendo que quanto menor 

a quantidade de pulsos por rotação, menor será a resolução e a precisão do sensor. 

Foi escolhido um encoder de precisão da fabricante Innowatt®, modelo EIA-1, 
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procurando minimizar essa perda causada pela instalação de um encoder com 

pequena quantidade pulsos por rotação.  

Após o levantamento dos sensores, foi definido o modelo e fabricante do CLP, 

tendo em vista a quantidade e tipos de entradas e saídas necessárias para o projeto 

de automação da máquina de TCCA. A necessidade de um equipamento confiável e 

preciso para exercer a função de controle e comandos elétricos de toda a máquina é 

de extrema importância, por isso, a escolha da fabricante Siemens® como 

fornecedora do CLP, baseada na sua grande importância e abrangência no mercado 

de equipamentos para automação. O modelo de CLP utilizado será o 6ES7313-

6CG04-0AB0, da família S7-300, esse modelo é um equipamento considerado de 

médio porte, dando a possibilidade de ampliação para futuras modificações no 

projeto da máquina, sem que seja trocado de controlador, esse equipamento possui 

uma porta de comunicação Profibus®, que será utilizada para confecção da rede de 

comunicação industrial. Como o equipamento contém 16 entradas, não sendo 

quantidades suficientes, 16 saídas digitais de 24 Vcc e 3 contadores rápidos, o CLP 

terá acoplado um módulo de expansão de entradas digitais, também da Siemens®, 

modelo 6ES7321-1BH02-0AA0 com 16 entradas digitais de 24 Vcc, afim de que 

venha a se suprir a  quantidade e entradas digitais necessárias do projeto. 

A escolha da IHM foi baseada na escolha no CLP, por questões de 

padronização de equipamentos, assim facilitando a configuração e confecção das 

telas, por isso, definiu-se a fabricante Siemens®, como fornecedora da interface 

homem máquina, modelo 6AV6642-0EA01-3AX0. Julgando a necessidade de 

comunicação com o CLP a IHM possui uma porta de comunicação Profibus®. Com 

uma tensão nominal para alimentação de 24 Vcc, é possível utilizar a mesma fonte 

de alimentação dos demais equipamentos. Como a programação da IHM se utiliza 

da mesma ferramenta Simatic S7®, tanto CLP como IHM ficarão como seus 

programas aplicativos na mesma plataforma, fator considerado de grande relevância 

para a especificação de tal modelo. 

Em vista dos equipamentos definidos exigirem uma tensão para alimentação 

nominal de 24 Vcc e seguindo as normas apresentadas para boteiras e panéis de 

operações na NR-12, exigiu a instalação de uma fonte de alimentação de 24 Vcc, 

onde a mesma irá alimentar dispositivos de entradas e saídas além das interfaces 

de controle, tal fonte irá ter uma corrente nominal de carga de 10A da fabricante 

Siemens®, modelo 6EP1334-3BA00, sendo que a mesma é suficiente para o 
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sistema. Ao avaliar a corrente elétrica nominal de consumo dos dispositivos, que 

resultou num total de 2,749 A de corrente elétrica total, é perceptível que a fonte 

especificada é sobredimensionada, mas levando em conta o quadro 20, onde é 

levantado o custo de uma fonte de alimentação de 10A e de uma fonte de 

alimentação de 5A, se optou por a escolha da fonte de corrente nominal maior, 

prevendo possíveis instalações e aumento de carga elétrica do sistema.  

 

Quadro 20 – Comparativo de preços das fontes de alimentação 24 Vcc 

Ðs��� �� xuw����x��s �Ü ��� Ý ¤ �w�st® É� 2�5�00 

Ðs��� �� xuw����x��s �Ü ��� Ö� ¤ �w�st® É� 388�00 

�wê� ���x �� t ��s É� �3�00 

i¥¦§¨© (TECNODRIVE®, 2012) 
 

O sistema de proteção elétrica dos dispositivos de automação, foi 

dimensionado com base no total da carga elétrica e tensão de alimentação dos 

equipamentos elétrico e eletrônicos do projeto de automação da máquina de TCCA. 

Surgiu a necessidade de proteção individual de cada circuito do projeto de 

automação, conforme informações obtidas na revisão bibliográfica, ficando o mesmo 

da seguinte maneira, conforme tabela 5. 

 

Tabela 6 - Características Técnicas dos Dispositivos de Proteções Elétricas 

£w �¡w�s
£s  ���� �s�xu

da(s) Carga

£s  ����

nominal de 

proteção

rwts ��

proteção 

F���� �� ¬��������Ä� 2�4 ¬ 6 ¬ D�	½����� 

������� �� ���	Ä� 24 °�� 10 ¬ 10 ¬ D�	½����� 

·ï� � �×����	 ���¼���	 1�35 ¬ 2 ¬ D�	½�ntor 

Ã� � �×���� �� �������	

digitais
0�8� ¬ 2 ¬ D�	½����� 


�S��	 �������	 �� �SØ�� �×����

alto
0� 5 ¬ 2 ¬ D�	½����� 

Û������	 �������	  � �¬ 10 �¬ F�	SØ�� 


�S��	 �������	 D�¼���� 2 ¬ D�	½����� 

i¥¦§¨© ¾çÀËÎÌçý �þp�ÿ 
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Alguns dispositivos de automação foram agrupados buscando simplificar o 

circuito e reduzir custos, julgando não interferir em nada as características de 

atuação dos dispositivos de proteção. As saídas digitais tem sua carga elétrica total 

à definir, pois a mesma é responsabilidade do projeto elétrico, assim um disjuntor 

eletrônico de 2A foi definido para proteção de tal circuito, podendo ser alterado 

conforme necessidade. 

O circuito de proteção irá conter borne fusível de 10mA para isolação das 

entradas digitais, disjuntor eletromagnético, curva B, para proteção da fonte de 

alimentação e um disjuntor eletromagnético, curva C, para proteção do circuito de 

tensão 24 Vcc, já os equipamentos eletrônicos usarão disjuntores eletrônicos da 

fabricante Weidmuller®, como forma de proteção, mesmo com um custo alto em 

relação aos disjuntores termomagnéticos, comparado no quadro 19. Conforme 

informações da referência bibliográfica, a instalação desse tipo de disjuntor garante 

maior eficiência e segurança em um circuito elétrico CC de tensão 24 Vcc. Para tal 

escolha dos disjuntores de tal fabricante, baseou-se na qualidade dos produtos 

oferecidos pela empresa no segmento de automação industrial. 

 

Quadro 21 – Comparativo de preços de disjuntores de 2A 

�w�ù¡��s  �w�����® 5SX4 2A É� 145�00 

�w�ù¡��s  Weidmuller ® ESX20-T 2A  É� 750�00 

�wê� ���x �� t ��s É� 605�00 

i¥¦§¨© (TECNODRIVE®, 2012) 
 

Após a etapa de definição de componentes, o programa aplicativo do CLP e 

da IHM foram desenvolvidos, ambos foram produzidos na plataforma de software 

SIMATIC S7®, da Siemens®, utilizou-se a linguagem Ladder para a programação do 

CLP, como forma de facilitar o entendimento do aplicativo por eventuais leigos no 

assunto, que venha à precisar realizar modificações e manutenções da máquina de 

TCCA. A IHM irá conter uma única tela, julgando não necessário mais do que isso, 

devido a máquina conter poucas instruções de entrada e saída e aproveitando 

melhor a área de tela do equipamento de 5,7”. 

Abaixo segue tabela 6 com a lista materiais e custos de cada equipamento. 
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Tabela 7 – Lista de Materiais 

Óì¡wtx����s |s��us Q��� 
£¡��s

Total (R$) 


��	�� �µ�Ø� �� ¼�� �� ���	� 
R��� ÃÛ 1 4��00 


��	�� ������Ø� �Û
 516-387-G-E4-Y-
4� 1 35�00


��	�� ×���� �B
-18M-PS-1XA-E5-C-S4 2 1�3�00 


��	�� �� ��	��Ä� Û·¬-1 1 240�00 

F���� �� ���������Ä� 24 Vcc 6Û�1334-3BA00 1 388�00 

Ã� 6Û
7313-6CG04-0AB0 1 1�0�0�00 

�×���� �� �������	 �������	 6Û
7321-1BH02-0AA0 1 2�0�00 

·ï� 6¬°6642-0EA013AX0 1 1�6�0�00 

�×���� �� ���¼���	® p/ MM440 6
Û6400-1PB000AA0 3 1�137�00 

D�	½����� ���������R���� 5
51-106-6 1 7�00 

D�	½����� ���������R���� 5
54 110-7 1 7�00 

D�	½����� �����ò���� Û
520-T 3 2�250�00 

D�	½����� �����ò���� Û
510-T 1 785�00 

����� ¼�	SØ�� 318�010 15 3��75 

������� ���¼���	 6Û
7�72-0BA12-0XA0 5 450�00 

�������� �� ��Å���� ����� 200�00 

i¥¦§¨© (TECNODRIVE®, 2012) 
 

No item material de pequena monta, foi considerado cabos, terminais e 

demais itens necessários para montagem elétrica do sistema de automação, Vale 

ressaltar que esses valores são de aproximações, pois o orçamento foi feito de 

maneira informal pelo revendedor Tecnodrive® e sem consulta aos fabricantes para 

tais quantidades.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido a partir de uma problemática 

acerca da possibilidade do desenvolvimento de um projeto para automação de uma 

máquina de fabricação de transversinas para carrocerias de caminhões da empresa 

Carrocerias São Miguel Ltda. Buscando um sistema de automação compacto e 

seguro, utilizando-se de dispositivos com capacidade de tornar automáticos os 

processos de controle e produção da máquina de TCCA, com precisão e 

confiabilidade. Isso foi possível mediante ao procedimento adotado para 

determinação dos materiais elétricos e eletrônicos, objetivando a obtenção de 

qualidade do produto, facilidade de instalação e manutenção dos equipamentos, e 

também pelo método de programação do controlador lógico e IHM, onde foram 

aproveitados os recursos avançados oferecidos pelos softwares de programação, 

atingindo os requisitos determinados nos objetivos gerais e específicos. 

Nos capítulos 2 e 3 foi abordada a revisão histórica e literária da automação 

baseando-se em renomados autores é possível ter uma base concreta ao tratar-se 

da automação em si e dos componentes e equipamentos que a tornam possível, 

além de aspectos gerais correlacionados a área dando o suporte necessário para a 

compreensão e a fundamentação do projeto de pesquisa proposto. 

É no capítulo 4 que se pode analisar que os objetivos específicos foram de 

fato correspondidos, pois aborda de forma minuciosa os métodos utilizados no 

projeto de automação da máquina de TCCA, explicando como o sistema atual 

funciona e de que maneira ele será aperfeiçoado, abordando ainda as 

características técnicas necessárias dos sensores, controlador lógico programável, 

fonte de alimentação, dispositivos de proteção elétrica, detalhes necessários para o 

projeto, programas aplicativos e de interface.  

Para a compreensão do sistema proposto foi efetuado um levantamento do 

sistema atual da fabricação de transversinas para as carrocerias de caminhões na 

empresa Carrocerias São Miguel LTDA, onde atualmente decorre de maneira 

parcialmente manual, não fosse o uso de serras elétricas para efetuar cortes seria 

considerada completamente manual, isso faz com que neste processo tão 

importante do sistema seja utilizada a mão de obra de dois trabalhadores, 

aumentando o tempo para efetuar o dimensionamento ou corte das transversinas e 
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utilizando o dobro de funcionários exigidos em um sistema automatizado, por 

exemplo. Essas considerações são efetuadas no capítulo 4 que ilustra através de 

imagens as etapas transcorridas no sistema, estas imagens fundamentam a 

necessidade de automação do processo, pois a precisão dos cortes, a segurança 

laboral, o aumento da produção, e a diminuição de desperdício são alguns dos 

benefícios que automação do processo trará. 

Por sua vez o capítulo 5 é essencial para complementar os demais capítulos 

que o antecedem, pois nele o sistema proposto é descrito e abordado de maneira 

técnica fundamentado em tudo que até então foi utilizado com base literária e 

técnica. Abordando uma lista básica de funcionamento do sistema são definidos os 

pontos chaves para tornar a automação necessária, definindo de que maneira o 

programa será confeccionado trazendo a lógica de programação, além dos 

posicionamentos necessários da mesa, o tempo dos cortes, o tipo de rede, enfim as 

definições essenciais ao controle do sistema. 

A confecção da tela de interface homem máquina é essencial ao controle do 

sistema em si, pois proporciona ao operador o controle e o acompanhamento 

daquela etapa, acusando erros ou falhas no sistema, sendo extremamente 

importante e essencialmente necessária, ainda no capítulo 5 pode-se compreender 

como é confeccionada a lógica da programação com base na rotina do controle de 

produção feita por sensor ótico instalado no final do decurso da máquina de TCCA 

informação esta que servirá de base para continuação e inicio de cada processo, 

sendo ainda analisada a rotina dos atuadores lineares, a rotina de partidas dos 

motores e de posicionamento da mesa móvel, além da rotina para cada início de 

ciclo e a confecção do programa aplicativo em si, que tornará todos esses fatos 

possíveis. 

Enfim, o capítulo 6 agrega a apresentação e discussão dos resultados que 

firma o propósito inicial do projeto de pesquisa e de fato explana positivamente a 

possibilidade de aplicabilidade do sistema proposto, firmando com base técnica os 

princípios e as vantagens da automação, discutindo brandamente as etapas de 

automatização do processo e tendo como base agora os custos que um projeto 

destes pode ter, e conscientizando-se ainda firmemente das grandes vantagens que 

o mesmo pode trazer para a indústria, deixando tarefas manuais fáceis, rápidas e 

precisas adicionando qualidade e possibilitando a lucratividade também. 
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Sugere-se como disposições futuras que na empresa São Miguel LTDA não 

somente esta etapa do processo seja automatizada, mas sim todas as demais, 

exemplo o processo de furação das traversinas, tornando o processo produtivo 

como um todo seguro, viável, confiável, e principalmente com qualidade assegurada, 

reduzindo tempo de produção, desperdício de matéria prima e mão de obra, bem 

como aliando a segurança e integridade dos processos em prol dos trabalhadores. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Você concorda com a instalação de um processo automatizado para a fabricação 

das transversinas para carrocerias de caminhões? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

2. Existem riscos de acidentes de trabalho no processo atual de produção das 

transversinas? 

(    ) Sim. Quais? 

(    ) Não 

 

3. Existem perdas de produção no processo atual de produção de travessa? 

(    ) Sim. Quais? 

(    ) Não 

 

4. Quantas pessoas e são necessárias para a produção de uma travessa no 

processo atual? 

 

5. Quanto tempo, médio, leva para a conclusão de uma travessa? 

 

6. Para você, como deveria ser um processo automatizado para a fabricação de 

transversinas para carrocerias de caminhões? 

 

7. E viável para a empresa a instalação de um processo automatizado para a 

fabricação de transversinas? Por quê 
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