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RESUMO 

O acadêmico está abordando o tema projeto de automação do processo de nível e 
pH de um tanque de tratamento de madeira serrada na empresa LHBP Indústria de 
Madeiras, e tem como objetivo projetar o sistema acima, com o uso de sensores, 
atuadores e controlador logico programável, que vão receber, controlar e corrigir o 
processo em questão, seguindo o método de visitar a empresa para avaliação do 
sistema atual, desenvolvendo o projeto de automação, especificando os 
componentes da automação, desenvolvendo programa aplicativo, memorial 
descritivo, lista de materiais e diagrama elétrico. Por meio destes, alguns resultados 
podem ser avaliados antes mesmo da implantação, pois é possível confrontar o 
processo manual: admissível a erro, inseguro e demorado, com o processo 
automático: eficaz, ágil e seguro. E, com todos esses elementos projetados, é 
possível concluir que o projeto é de grande valia, pois se tornou inovador no 
universo da empresa e respondeu em todos os aspectos o problema de pesquisa. 

 
Palavras-chave: Processo, projeto e automação. 
  



ABSTRACT 

The academic student is choosing the theme of automation project of the level 
process as well as the pH of a sewed wood treatment tank at the company LHBP 
Indústria de Madeira and his objective is to design the above system using sensors, 
logic programmable controllers actuators and that will receive, control and correct this 
process, following the method of visiting the company to evaluate the current system, 
develop the automation project, specify the automation components, develop the 
application program, data-sheet, list of materials, and electrical diagram. Through 
them, some results can be evaluated even before its implementation because it is 
possible to confront the manual process: vulnerable to errors, unsafe and slow to the 
automated process:  efficient, agile and safe. Therefore, using all these designed 
elements it is possible to conclude that the project is highly worthy due to its 
innovation for the company’s business and the response obtained to all problematic 
aspects of the research. 

 
Keywords:  Process, project and automation. 
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1. INTRODUÇÃO 

As empresas do país se encontram em uma condição de necessidade de 

modernizar suas estruturas, pois a demanda de produtos aumentou, e, existe a 

importância de adaptar-se, para suprir as necessidades do mercado, porém ainda 

existe a necessidade de possuir um produto de qualidade e bom preço para 

conseguir manter-se competitiva no ramo atuante. 

Segundo Referência (2011), principalmente pela evolução da construção civil, 

o mercado madeireiro encontra-se em franca expansão. A demanda por madeira 

beneficiada é alta e quem se favorece com isso são as serrarias. Porém, como em 

outros setores, neste também existe a competitividade e para ter a preferência dos 

clientes e oferecer um produto de qualidade, as serrarias apostam em modernização 

e redução de custos. Neste contexto, as máquinas e ferramentas que compõem o 

processo são de fundamental importância, pois garantem rendimento para as 

indústrias e as exigências necessárias do produto final. 

A automação dos processos se mostra importante para tornar eficientes e 

competitivas as empresas que desejam chegar a resultados que o mercado atual 

exige. Utilizando um projeto automatizado eficiente, e adequando as tecnologias 

disponíveis para solucionar os problemas impostos pela mudança de demanda do 

mercado, visando aumento de produção, com eficiência e qualidade, pode ser o 

desfecho que as indústrias necessitam.  Neste trabalho será desenvolvido o projeto 

da automação do processo de nível e PH de um tanque de tratamento de madeira 

serrada na empresa LHBP – Ind. de Madeiras. 

1.1 PROBLEMA 

Como projetar a automação do processo de nível e PH de um tanque de 

tratamento de madeira serrada na empresa LHBP – Ind. de Madeiras ME? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

O projeto se mostra necessário para fazer o correto dimensionamento de 

sensores, atuadores, CLP, e outras ferramentas da automação, pois a seleção dos 

componentes é um dos itens de suma importância para que o sucesso do estudo 

seja eficaz, facilitando a possível implantação do projeto. 

Com o projeto, o sistema manual pode ser substituído por um automatizado, 

de nível e PH do tanque que vai trazer vantagens sociais e econômicas, 

possibilitando confiança do processo, pois se trata de uma automação e remanejará 

um funcionário para outro nível do processo na empresa, possibilitando menos risco 

a sua saúde, não existindo mais o contato com o produto nocivo, sendo de grande 

importância, pois vai inovar, já que no universo da empresa vai favorecer o 

procedimento de trabalho, que se trata de uma automação. 

A madeira depois de serrada necessita passar por um banho de tratamento 

químico, para aumentar sua vida útil e para evitar a proliferação de fungos.  

Atualmente no tanque de tratamento de madeira, a água e o produto químico são 

adicionados manualmente, ficando responsabilidade de um funcionário o controle de 

nível de água e a medição do PH. 

As indústrias estão buscando cada vez mais eficiência, produção, qualidade e 

segurança, deixar a cargo de um colaborador a responsabilidade do nível do tanque 

e medição do PH, que além de causar o contato direto com um agente químico 

podendo este funcionário ficar afastado de suas funções por doenças ocupacionais, 

acarretando um ônus para a Previdência Social, fica sujeita a erros de controle, é 

uma forma de estar ficando para trás no mercado competitivo no qual ela é atuante. 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho e projetar o sistema da automação do processo de 

nível e PH de um tanque de tratamento de madeira serrada na empresa LHBP 

Indústria de Madeiras. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

Projetar o sistema da automação do processo de nível e PH de um tanque de 

tratamento de madeira serrada na empresa LHBP Indústria de Madeiras. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar revisão bibliográfica sobre projetos, automação, CLP, sensores e 

atuadores. 

b) Avaliar o sistema atual. 

c) Desenvolver o projeto de automação. 

d) Desenvolver o programa aplicativo. 

e) Apresentar os resultados obtidos. 

1.4 MÉTODO 

a) Avaliar o sistema atual. 

b) Desenvolver o projeto da automação. 

c) Dimensionar o CLP, sensores e atuadores e outros componentes da 

automação para o processo. 

d) Desenvolver o programa aplicativo para o processo. 

e) Confeccionar diagrama elétrico, lista de materiais e folha de treinamento. 
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2. PROJETO DE AUTOMAÇÃO 

Um projeto de automação surge da necessidade de evolução de um processo 

produtivo, que requer do engenheiro possuir fortes conhecimentos não só das 

tecnologias que constituem a base da automação industrial, mas também dos 

assuntos ligados a sistemas computacionais, às teorias da decisão e da organização 

e aos sistemas atribuídos, o que lhes permite desempenhar um papel relevante no 

desenvolvimento e na manutenção dos sistemas da área (ROSÁRIO, 2005). 

Bazzo e Pereira, (2000) definem de forma rápida e abrangente, que o projeto 

é o conjunto de atividades que precede e execução de um produto, sistema, 

processo ou serviço. Projetar é estabelecer um conjunto de procedimentos e 

especificações que, se postos em prática, resultam em algo concreto ou em um 

conjunto de informações. Assim, o processo do projeto é a aplicação específica de 

uma metodologia de trabalho na resolução de problemas. 

Um projeto é necessário, conforme Keelling, (2002), pois vários problemas de 

qualidade do projeto podem ser previstos por uma sólida avaliação de viabilidade de 

risco na fase conceitual, e por um planejamento cuidadoso e especificações precisas 

na fase de planejamento. A correção de falhas de qualidade torna-se 

progressivamente indispensável à medida que o ciclo de vida avança. 

Para Rosário, (2005) no desenvolvimento de um projeto de automação deve 

existir a combinação adequada de materiais (resistência dos materiais, 

comportamento térmico etc.), mecanismos (cinemática, dinâmica), sensores, 

atuadores, eletrônica e processamento digital (controle, processamento de sinais, 

simulação, projeto assistido por computador), possibilitando no desenvolvimento do 

projeto: 

a) simplificação do sistema mecânico; 

b) redução de tempo e custo de desenvolvimento; 

c) facilidade de introduzir modificações ou novas capacidades; 

d) flexibilidade para receber futuras modificações ou novas funcionalidades. 

Silveira e Santos, (2002) explicam que automatizar, pois se trata de processo 

de evolução tecnológica irreversível, valorizar o ser humano em sua libertação na 

execução de tarefas entediantes e repetitivas, ou o mesmo em situações de trabalho 

insalubres e de riscos, o aumento da qualidade de vida de toda uma sociedade, 
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promovendo seu conforto e maior integração, o maior enriquecimento pelo menor 

custo do produto (pela baixa manutenção, ou pela rapidez e precisão na execução 

de tarefas) ou pelo aumento de produtividade (num curto período de tempo), criação 

de empregos diretos e indiretos, além de novos empregos relacionados com a 

manutenção, desenvolvimento e supervisão de sistemas e a busca pela qualidade 

do produto e a satisfação do cliente. 

Rosário (2005), cita que no desenvolvimento do projeto deve existir a 

flexibilidade de operação (programabilidade), a inteligência (capacidade para 

sensoriamento e processamento das informações, permitindo a adaptação a 

diferentes condições de operação), o auto monitoramento e prevenção ativa de 

acidentes, auto diagnóstico em caso de falhas, redução do custo de manutenção e 

do consumo de energia e elevado grau de precisão e confiabilidade. 

2.1 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

Para Silveira e Santos, (2002) a automação industrial verifica-se sempre que 

novas técnicas de controle são inseridas num processo, que associado ao aumento 

de produtividade, vão criar um fator preponderante gerando qualidade de vida por 

meio do poder de compra adquirido pela sociedade, torna-se o maior poder gerador 

de riquezas que jamais existiu. 

Silveira e Santos (2002, p.23) explicam a automação da seguinte forma: 

A automação é um conceito e um conjunto de técnicas por meio das quais 
se constroem sistemas ativos capazes de atuar com uma eficiência ótima 
pelo uso de informações recebidas do meio sobre a qual atuam. Com base 
nas informações, o sistema calcula a ação corretiva mais apropriada para a 
execução da ação e esta é uma característica de sistemas em malha 
fechada, conhecidos como sistemas em malha flechada, conhecidos como 
sistemas de realimentação, ou, seja: aquele que mantém uma relação 
expressa entre o valor da saída em relação ao da entrada de referência do 
processo. Essa relação entrada/saída serve para corrigir eventuais valores 
na saída que estejam fora dos valores desejados. Para tanto, são utilizados 
controladores que, por meio da execução algorítmica de um programa ou 
circuito eletrônico, comparam o valor atual com o valor desejado, efetuando 
o cálculo para ajuste e correção. O valor desejado também é conhecido da 
literatura inglesa como setpoint. 

Rosário (2005) explica que o estudo dos sistemas produtivos e das 

tecnologias a eles associadas, como é o caso da automação industrial, é um dos 

assuntos que está na frente que devem ser aprofundados detalhadamente nos 



1. 

 

diversos ramos da engenharia. Essas inovações demandam do profissional uma 

formação com conceitos e técnicas avançados de automação integrada, tais como 

processos de engenharia assistida por computador, automação das linhas de 

fabricação, robótica e engenharia de novos materiais. 

Silveira e Santos (2002) complementa que se pode dizer, que a automação 

industrial, é um processo que pode oferecer e gerenciar soluções, pois ela sai do 

nível de chão de fábrica para voltar seu foco para o gerenciamento da informação. E 

com os avanços da tecnologia da informação, é possível monitorar, supervisionar, 

tomar decisões em função da análise crítica de dados, e atuar sobre o futuro da 

indústria de maneira eficiente, permitindo uma maior coerência estratégica de seu 

gerenciamento. 

2.1.1 Automação dos processos na indústria madeireira 

Novamente o setor madeireiro se volta para as serrarias, cada vez mais 

modernas e lucrativas. Compostas no cenário de várias regiões brasileiras são as 

serras que ganham o papel principal. As pequenas e grandes empresas buscam 

produzir com qualidade, e para conseguir isso, buscam a modernização de seus 

estabelecimentos, tornando o mercado ainda mais disputado e a história mais 

interessante (REFERÊNCIA, 2011). 

Conforme Referência (2011) o mercado de madeira serrada está aquecido, 

mas isso não significa um aumento de número de serrarias no país. Segundo 

fornecedores de máquinas e ferramentas, o que está acontecendo são 

investimentos das indústrias já existentes para melhoria dos processos industriais 

das mesmas. As serrarias mais antigas, com maquinário deficiente, estavam 

perdendo espaço no mercado devido à exigência dos clientes e ao novo perfil das 

empresas. As grandes serrarias acabaram mudando conceito e método de trabalho, 

reduzindo perdas e enxugando o quadro de funcionários. As novas surgem com 

perfil de investir na redução de custos e, principalmente, de automatizar suas linhas 

de produção para que ocupem menos mão de obra. 

Os investimentos no mercado da indústria madeireira estão direcionados no 

sentido de inovação e diferencial de mercado dirigido para abraçar novas situações 
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e a pequena fatia que ele existe. O investimento em linhas automatizadas tem sido 

feitos pelas empresas do ramo que produzem madeira para construção civil, paletes 

e embalagens. (REFERÊNCIA, 2011). 

2.1.2 Processo de tratamento da madeira 

Para o tratamento de madeira recém–serrada verde, o tratamento é feito por 

imersão após o desdobro. A madeira deve permanecer imersa na solução por 20 a 

30 segundos. Uma vez que a maioria dos produtos usados neste tratamento é 

solúvel ou emulsionável em água, estão sujeitos à lixiviação. Assim, há necessidade 

de se obter, com o tratamento, uma retenção de produto capaz de garantir a 

proteção da madeira durante o período de secagem. Sabe-se que, nessas 

condições, a retenção do produto depende muito mais da concentração de solução 

do que do tempo de imersão (MONTANA, [200-?]). 

Após 60 segundos de imersão, o incremento obtido na absorção de solução é 

praticamente nulo. Assim, a eficiência do tratamento depende muito mais do controle 

da concentração de solução do que do tempo de imersão. É importante lembrar que 

a concentração da solução no tanque de imersão muda ao longo do tempo, sendo 

importante a sua correção (MONTANA, [200-?]). 

O sistema de tratamento por imersão pode ser automático, que é indicado 

para serrarias que apresentem grande produção diária. Consiste, basicamente, num 

sistema de correntes deslizantes sobre roletes e um tanque em forma de “V”. Após o 

destopo, as peças são transportadas pelas correntes até o tanque, onde são 

imersas na solução e, a seguir, removidas automaticamente (MONTANA [200-?]). 

2.1.2.1 Produto para tratamento 

A madeira serrada está sujeita a ataque de agentes biológicos, e faz com que 

o uso de preservativos seja inevitável. Porém, a ação desses produtos sobre a 

madeira, ainda representa uma perda considerável para o setor madeireiro, devido 

ao uso de produtos ineficazes e/ou pela falta de orientação técnica na escolha de 



21 

 

um produto adequado para a finalidade desejada, bem como pela forma adotada 

para a sua aplicação (MORESCHI, [200-?]). 

Moreschi [200-?] também cita que o uso final da madeira ou produto de 

madeira tratada, deve ser considerado como um fator relevante na escolha do 

produto preservativo a ser utilizado. Para selecionar o produto adequado, se deve 

levar em conta os efeitos indesejados dos produtos que poderiam prevenir o ataque 

por agentes xilófagos (inseto que se alimenta de madeira) onde a madeira será 

instalada. 

 Existem vários tipos de preservativos de madeiras, e uma forma simples de 

classificar é pela natureza física do produto. Que podem ser divididos em 

preservativos oleosos (aquele cuja natureza é oleosa), preservativos oleossolúveis 

(aqueles que são divididos em algum tipo de solvente orgânico) e preservativos 

hidrossolúveis (aqueles cujo dissolvente é água) (MORESCHI, [200-?]). 
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3. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 

O programmable logic controller (PLC), no Brasil, mais conhecido por  

controlador lógico programável (CLP) ou  controlador programável (CP), é um 

dispositivo físico, eletrônico, que possui uma memória interna programável capaz de 

armazenar sequenciais de instruções lógicas (ROSÁRIO, 2005). 

Fialho (2004) complementa que controladores lógicos programáveis, são 

pequenos dispositivos eletrônicos que por sua principal função controlar máquinas e 

processos. Possuem memória programável para armazenar instruções e executar 

funções específicas que incluem controle de energização/desenergização, 

temporização, contagem, sequenciamento, operações matemáticas e manipulação 

de dados. 

E, conforme Natale (2002) é um computador com as mesmas características 

de um computador pessoal, mas é usado em uma aplicação dedicada na automação 

de processos em geral, assim como no comando numérico computadorizado – CNC, 

que se trata de um computador na automação da manufatura. A figura abaixo 

mostra um exemplo de CLP disponível no mercado. 

F03456 1 – CLP disponível no mercado 

Fonte: (SIEMENS®, 2009) 



27 

 

3.1 HISTÓRICO 

Conforme Rosário (2005), historicamente os primeiros CLPs surgiram no ano 

de 1968, quando a divisão de Hydromatic da General Motors®, determinou os 

critérios do seu primeiro projeto. O primeiro dispositivo que atendeu às 

especificações, foi desenvolvido pela Gold Modicon® no ano de 1969. No ano de 

1971, ocorreram as primeiras utilizações fora da indústria automobilística e, no ano 

de 1975, já foi introduzido o controlador proporcional integral derivativo PID. Até o 

ano de 1977, os CLPs eram construídos com componentes eletrônicos discretos, 

somente a partir dessa data foram substituídos por microprocessadores. A partir 

dessa mudança, foram aceitos largamente no ambiente industrial. 

Para Fialho (2004) os primeiros modelos de aplicação industrial surgiram a 

partir de 1969, fazendo sucesso quase imediato, funcionam como substitutos de 

relés, até mesmo esses primeiros CLPs eram mais confiáveis do que sistemas 

baseados em relés, principalmente devido à robustez de seus componentes de 

estado sólido quando comparados às peças móveis dos relés eletromecânicos. 

 Natale (2002) complementa que os controles de processos industriais e a 

automação da manufatura são sem dúvida uma das aplicações com maior impacto. 

É também onde se alcançou o maior sucesso comercial do CLP e pode ser 

empregado em qualquer tipo de sistema que se deseja tornar automático. 

 Georgini (2003) fala que o aumento da competitividade fez que a indústria 

melhorasse o desempenho de suas linhas de produção, aumentando a qualidade e 

produtividades simultaneamente. Assim, surgiu a necessidade de encontrar uma 

alternativa, para os sistemas de controle a relés. A saída possível seria um sistema 

baseado no computador. 

 Moraes e Castrucci (2001) citam que no ano de 1970, os controladores 

passaram a ter microprocessadores, sendo então denominados Controladores 

Programáveis, por terem suas funções multiplicadas e já na década de 80, houve o 

aperfeiçoamento das funções de comunicação, sendo então utilizadas em rede de 

comunicação de dados. 

Fialho (2004, p.205) mostra as grandes vantagens que os CLPs trouxeram 

para indústria: 
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Os CLPs permitiram reduzir os custos de materiais, mão-de-obra, instalação 
e localização de falhas ao reduzir a necessidade de fiação e os erros 
associados. Eles ocupavam menos espaço que os contadores 
temporizadores e outros componentes de controle anteriormente utilizados. 
E a possibilidades de serem programados permitiu uma maior flexibilidade 
para trocar os esquemas de controle. 

 Georgini (2003) ainda complementa que na década de 70, foi a grande fase 

de aprimoramento de CLPs, pois com as inovações tecnológicas dos 

microprocessadores, maior flexibilidade e também um grau maior de inteligência, os 

CLPs incorporaram as funções de temporização e contagem (1972), operações 

aritméticas, manipulação de dados e comunicação com computadores (1973), 

comunicação com interface homem-máquina (1974), maior capacidade de memória, 

controles analógicos e controles PID (1975), módulos de I/O remotos, módulos 

inteligentes e controle de posicionamento (1979/80). 

 Porém no Brasil, como afirma Silveira e Santos (2002), só na década de 80, 

que o CLP veio a proliferar na indústria, primeiramente pela absorção de tecnologias 

utilizadas na matriz das multinacionais. Atualmente, com a crescente redução do 

custo do CLP, observando o incremento de sua utilização nas indústrias em geral, 

não importando seu porte ou ramo de atividades. 

 Atualmente, com todos os aperfeiçoamentos atingidos, o CLP um dos 

equipamentos mais atraentes na automação industrial. Que contam com 

comunicação em rede, alto grau de integração, tanto no número de pontos como no 

tamanho físico, que possibilitou o fornecimento de micros e minis CLPs. Porém, o 

mercado recebe constantemente novos e melhores produtos que agregam valores 

ao mesmo tempo, que reduzem o custo das soluções baseadas em CLPs 

(GEORGINI, 2003). 

3.2 CARACTERÍSTICAS 

Atualmente, se aceita como regra geral que os CLPs se tornam 

economicamente viáveis nos sistemas de controles que exigem mais de três relés. 

Considerando o baixo custo do micro-CLP e o fato de os fabricantes colocarem 

grande ênfase na produtividade e qualidade, a questão de custo já deixa 

praticamente de existir (FIALHO, 2004). 
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Conforme Rosário (2005), o funcionamento do CLP se baseia na execução, 

dentro de uma CPU, de um programa desenvolvido pelo fabricante, que realiza 

sistematicamente ações de leituras das variáveis de entrada por meio do módulo de 

entrada do CLP, que em conjunto com a execução de um programa armazenado e 

desenvolvido pelo usuário, destinando-se para controle e monitoramento de tarefas 

específicas, onde, que por meio de uma lógica implementada, faz ou não 

intervenções nas variáveis pelo módulo de saída do CLP. 

Fialho (2004) define algumas características que além da redução de custos, 

os CLPs oferecem outros benefícios de valor agregado, abaixo citados: 

a) confiabilidade. Depois de escrito e depurado, um programa pode ser 

transferido e armazenado em outros CLPs, o que reduz o tempo de 

programação, minimizando a depuração e aumentando a confiabilidade.  

Considerando ainda toda a lógica existente na memória do CLP, é 

inexistente qualquer possibilidade de erro lógico por conta de fiação, pois a 

única necessária é a do fornecimento de energia e para as entradas e 

saídas do equipamento; 

b) flexibilidade. Qualquer modificação necessária ao programa é feita com 

um mínimo de digitação, dadas às características das linguagens 

comumente utilizadas. Além de que inexiste praticamente o perigo de o 

usuário final modificar o programa, salvo se for capacitado e autorizado, e 

tiver em mãos o mecanismo necessário à interface computador portátil 

(PC) e (cabo de interface, ou um Terminal Portátil de Programação – 

“Hand-Held Programmer – HHP”); 

c) funções Avançadas. São capazes de realizar uma grande variedade de 

tarefas de controle, desde simples e repetitivas até a manipulação de 

dados complexos; 

d) diagnóstico. A capacidade de localização de falhas dos dispositivos de 

programação para que os usuários localizem e corrijam rapidamente os 

problemas de software e de hardware.  

Natale (2002) complementa que o controlador programável antes de tudo, traz 

um avanço tecnológico dos componentes e, com o auxilio do computador, resultou 

em inúmeras aplicações na área industrial. Como exemplo, em uma mudança de 

controle, implica somente na mudança de programa, tornando a operação fácil e 

rápida. E como o CLP pode controlar uma grande quantidade de variáveis, pode, 
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como a maior parte das aplicações, substituir o homem com mais precisão, 

confiabilidade, custo e rapidez.  

3.3 OPERAÇÃO DO CLP 

Conhecer a estrutura básica de cada bloco que compõe um CLP, como as 

suas particularidades e funcionalidades desempenhadas, auxilia na configuração e 

na decisão da escolha do equipamento mais adequado à implementação do sistema 

de automação, e de alguma forma, influenciando também no desenvolvimento do 

programa de aplicação (GEORGINI, 2003). 

Fialho (2004) complementa que para conhecer o princípio funcional dos 

CLPs, é necessário fazer uma rápida análise de seus componentes. Todos os CLPs, 

dos micros aos grandes CLPs, usam os mesmos componentes básicos e estão 

estruturados de forma semelhante. Os sistemas CLP consistem em: entradas, 

saídas, unidade central de processamento, memória para o programa e 

armazenamento de dados, fonte de alimentação, dispositivos de programação e a 

interface de programação. 

3.3.1 Entradas 

Conforme Rosário (2005), um CLP possui dispositivo para conectar-se com 

outros equipamentos externos, o que permite o recebimento de variáveis de entrada, 

que são sinais oriundos tanto de fontes pertencentes ao processo controlado como 

comandos gerados pelo operador, ou gerados por dispositivos como sensores, 

chaves ou botoeiras, transdutores etc. 

Em complemento, Fialho (2004) explica que os terminais de entrada 

conectadas no CLP formam a interface pela qual os dispositivos de campo são 

conectados ao CLP que incluem itens como botões, chaves thumbwheel, chaves 

limite, chaves seletoras, sensores de proximidade e sensores fotoelétricos. 

Fialho (2004) ainda diz que os pontos de entrada podem ser digitais ou 

analógicos. Os pontos de entradas digitais reconhecem apenas dois estados: ligado 
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ou desligado. Já os 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 analógico/digital (A/D) de 12 bits permite 1024 estados de entrada (2 

expoente 10). 

Como exemplo de entradas digitais, podem ser citados: sensores fim de curso 

(microchaves ou sensores indutivos) botoeiras, relés, etc. Já entradas analógicas 

podem estar ligadas a termopares, sensores resistivos de posição, sinais 4 a 20 mA 

ou 0 a 10 V, tensão, corrente, etc. (FIALHO, 2004). 

3.3.2 Saídas 

Rosário (2005) explica como o CLP é capaz de se conectar a outros 

dispositivos. Permite também o envio de variáveis de saída que são os dispositivos 

de cada ponto que o CLP controla, e que podem servir para realizar uma 

intervenção direta no processo controlado por acionamento próprio ou também para 

sinalizar o estado em painel sinóptico. Como exemplos de variáveis de saída, pode-

se citar o acionamento de válvulas solenoides, displays, chaves e até mesmos sinais 

para outros CLPs, dentre outros. 

Em complemento Fialho (2004) cita que as saídas são dispositivos como 

solenóides, relés, contadores, partidas de motores, luzes indicadoras, válvulas e 

alarmes que estão conectados aos terminais de saída do CLP. Os circuitos de saída 

funcionam de maneira similar aos circuitos de entrada: os sinais emitidos pela CPU 

passam por uma barreira de isolamento óptico antes de energizar os circuitos de 

saída. 

Fialho (2004, p. 210) comenta de uma forma clara, tipos de saída do CLP: 

Cada sinal produzido pelo CLP para acionar dispositivos ou componentes 
do sistema de controle (atuadores) constitui um ponto de saída. Novamente, 
podemos separar em saídas digitais e analógicos. As saídas digitais 
possuem apenas dois estados, enquanto saídas analógicos possuem mais 
de dois estados (normalmente, o número de estados é múltiplo de dois -4, 
8, 16, 32, 64, ...). O número de estados depende do número de bits usado 
pelo conversor D/A da saída. Assim, um conversor D/A de 8 bits permite 
256 estados de saída (2 expoente 8). 
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Fialho (2004) ainda explica que pontos de saída digitais podem ser 

implementados por relés, transistores ou ainda SCRs e TRIACS. São usados para 

acionar lâmpadas, motores, solenoides, válvulas. Já pontos de saída analógicos 

fornecem correntes de 4 a 20 mA, ou tensões de 0 a  10 V. São usados para atuar 

válvulas proporcionais, controlar velocidade de motores( via Inversor de Frequência). 

3.4 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO 

Fialho (2004) define a Unidade Central de Processamento (CPU) como sendo 

a responsável pelo armazenamento do programa aplicativo e sua execução. Ela 

recebe os dados de entrada, realiza as operações lógicas baseada no programa 

(não-volátil), memória de dados, relógio de tempo real (para disparo de evento em 

datas e horários determinados), watch-dog timer (reinicializa o processo no caso do 

programa parar) e fonte de alimentação. 

Silveira e Santos (2002) afirmam que a unidade central de processamento 

pode ser vista como o cérebro que controla todas as ações de um PLC e é 

constituída por um processador, memórias e um sistema de interligação 

(barramento). Abaixo as capacidades e características do CLP conforme as 

definições de Silveira e Santos (2002, p.84): 

As capacidades e características dos atuais PLCs estão intimamente 
relacionadas com as qualidades do processador empregado, que pode ser 
denominado microprocessador ou micro controlador, conforme o caso. Suas 
habilidades na solução de operações lógico-matemáticas, manipulação de 
dados e controle de fluxo de programa são de tal ordem que jamais 
poderiam ser implementadas nos tradicionais diagramas de relés. 

Para Silveira e Santos (2002) a principal função do processador é o 

gerenciamento de todo o sistema composto pelo PLC, essa função é efetuada pelo 

executivo, semelhante a um sistema operacional de computador (como o DOS® ou 

Windows®, o qual é responsável, dentre outras tarefas, pela garantia de execução 

do ciclo de varredura). 
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3.5 MEMÓRIA 

Conforme Fialho (2004) a memória é um espaço físico e nelas são 

armazenados dados e informações. A CPU funciona exatamente como um 

computador: ela manipula os dados usando dígitos binários, os bits. O bit é uma 

localização discreta dentro de uma pastilha de silício (chip). Ele pode estar 

submetido à tensão, sendo, portanto, lido como energizado (1), ou não estar 

submetido à tensão e, então, seu valor será desenergizado (0), portanto os dados 

são um padrão de cargas elétricas que representam um valor numérico. 

Moraes e Castrucci (2001) dividem as memórias do CLP em memória 

�����	
� ���������	
� ����-only memory (E89:c), memória do usuário, memória 

de dados e memória-imagem das entradas e saídas. A EPROM contém o programa 

monitor elaborado pelo fabricante que faz o start-up do controlador, armazena dados 

e gerencia a sequência de operações, este tipo de memória não é acessível ao 

usuário do CLP. A memória do usuário armazena o programa aplicativo do usuário. 

A CPU processa esse programa, atualiza a memória de dados e a imagem de 

entradas e saídas, e retorna para essa área da memória. Possui dois estados em 

operação, com varredura cíclica (RUN) e  parado, quando se carrega o programa 

aplicativo no CLP (PROG). Já na memória de dados, se encontram dados referentes 

ao processamento do programa do usuário, ou seja, uma tabela de valores 

manipuláveis. E na memória-imagem de entradas e saídas é reproduzido o estado 

dos periféricos de entradas e saídas. 

Porém Silveira e Santos (2002) explicam que a forma como é organizado o 

mapa de memória em um CLP varia de fabricante e ainda entre diferentes modelos 

para um único fabricante. Mas, como as necessidades inerentes à operação de um 

CLP são semelhantes, pode-se generalizar que seu mapa de memória seja 

constituído por cinco regiões distintas, que são: programa executivo, área de dados 

para o executivo, tabelas de entradas e saídas, área de dados para a aplicação e 

programa aplicação. 
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3.6 DISPOSITIVO DE PROGRAMAÇÃO/COMUNICAÇÃO 

Fialho (2004) explica que o terminal de programação é um dispositivo que, 

conectado temporariamente ao CLP, permite introduzir o programa aplicativo, 

fazendo com que este se comporte conforme a necessidade de controle de processo 

do usuário. Além disso, o terminal de programação permite monitorar o programa 

aplicativo, ou seja, visualizar em tempo real o programa sendo executado, ou ainda 

executá-lo passo a passo. Alguns modelos de CLPs permitem, ainda, a simulação 

do programa aplicativo (sua execução apenas no terminal de programação, com fins 

de depuração).  

Atualmente, o mais usual é a utilização de um microcomputador IBM-PC® 
compatível como o terminal de programação (na versão desktop ou laptop, 
para programação em campo). Os fabricantes de CLPs disponibilizam os 
softwares de programação (que rodam sob DOS® ou Windows®) e cabos 
para conexão ao CLP (normalmente, pela porta serial do micro e, mais 
raramente, pela porta paralela). (FIALHO, 2004, p. 212). 

3.7 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

A fonte de alimentação desempenha importante papel na operação do 

sistema de um PLC, pois além de fornecer todos os níveis de tensão para 

alimentação da CPU e dos módulos de entradas e saídas, funciona como um 

dispositivo de proteção. Garante a segurança e a integridade da tensão de 

alimentação para todo o sistema, por meio do monitoramento constante dos níveis 

de tensão e de corrente fornecidos. Se esses níveis excederem os valores máximo 

ou mínimo permitidos, além do tempo especificado pelo fabricante, a fonte interage 

diretamente com o processador, gerando uma interrupção e fazendo com que a 

CPU pare a execução do programa de aplicação (GEORGINI, 2003). 

Fialho (2004, p.212) cita recomendações sobre fonte de alimentação: 

Como a maior parte das instalações passa por flutuações de tensão na 
linha, as fontes de alimentação dos CLPs são projetadas para manter a 
operação normal, mesmo quando a tensão varia entre 10 e 15 %. As 
quedas e surtos de tensão são causados por quedas na rede pública ou 
partidas/paradas de equipamentos pesados (tais como motores e máquinas 
de soldas). Em condições particularmente instáveis de tensão, talvez seja 
necessário instalar um estabilizador de tensão entre o CLP e a fonte 
primária de tensão. 
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3.8 CICLO DE OPERAÇÃO 

Conforme descreve Fialho (2004) a lógica que avalia a condição dos pontos 

de entrada e dos estados anteriores do CLP, executando as funções desejadas e 

acionando as saídas, é chamado de programa aplicativo ou programa do CLP. Para 

isso, o CLP lê em ciclo as entradas, transferindo-as para uma memória imagem (que 

recebe em cada endereço correspondente a uma entrada o seu valor 0 ou 1 no caso 

de entradas digitais). 

Fialho (2004) ainda diz que com a posse da memória imagem e dos estados 

internos gerados pelos ciclos de execução anteriores, o CLP gera uma memória 

imagem das saídas conforme as operações definidas no programa. Por fim, a 

memória imagem das saídas é transferida para as saídas (valor 0 ou 1 causa o 

desligamento ou acionamento de uma saída digital, ou um valor numérico modifica o 

valor de corrente ou tensão de uma saída analógica). 

Georgini (2003) apresenta um ciclo mais resumido de execução, a seguir 

descritos como: atualização de entradas (leitura das entradas), execução do 

programa de aplicação, atualização das saídas (escrita das saídas) e realização de 

diagnósticos, e, depois disso, trabalhando ciclicamente. 

Essas tarefas são chamadas de scan do CLP, que são compostas de vários 

segmentos nos quais são realizadas tarefas específicas (determinadas pelo 

firmware). Para a execução de cada segmento é consumida certa quantidade de 

tempo, sendo que o somatório dos tempos determina o Scan Time (Tempo de 

Varredura) o qual pode variar de um scan pra outro. (GEORGINI, 2003). 

3.9 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

As linguagens de programação mais utilizadas na programação para CLPs 

podem ser: diagramas de contato (ladder), diagramas de blocos funcionais e lista de 

instruções, TG e grafcet. A linguagem ladder é a mais utilizada para a programação 

de CLPs, e está presente praticamente em todos os CLPs disponíveis no mercado 

(ROSÁRIO, 2005). 
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Como Georgini (2003) complementa, a linguagem ladder, é mais utilizada, 

pois além de ser a primeira linguagem criada para programação, existe o fato de ser 

uma linguagem gráfica, baseada em símbolos semelhantes aos encontradas nos 

esquemas elétricos – contatos e bobinas, isso foi determinante para aceitação do 

PLC por técnicos e engenheiros acostumados com os sistemas de controle a relés. 

E para complementar as citações dos autores acima Fialho (2004, p. 214) 

explica: 

Há várias linguagens de programação, entretanto a mais conhecida e 
tradicionalmente utilizada é o ladder, pois trata-se de uma adaptação do 
diagrama elétrico funcional, também conhecido como diagrama ladder. 
Como a linguagem de programação ladder é um sistema gráfico de 
símbolos e termos, mesmo aqueles que não estão totalmente familiarizados 
com os diagramas elétricos funcionais podem aprendê-los facilmente. 

O software utilizado na programação possui um conjunto de instruções 

básicas, assimilada por um programa que é compilado pelo sistema e pode tanto ser 

enviado sob forma de código objeto para o CLP, ou também ser gravado em módulo 

de memória EPROM para ser executado (ROSÁRIO, 2005). 

Georgini (2003) explica que atualmente, os CLPs apresentam instruções 

sofisticadas. Além de simples contatos e bobinas, dispõem de contatos para 

detecção de boda de subida/descida, contatos de comparação, temporizadores, 

contatores, blocos de processamento (operações lógicas e aritméticas, manipulação 

de dados), controle total do fluxo de execução do programa, interrupções e blocos 

para manipulação de mensagens. 
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4. SENSORES 

Rosário (2005) conceitua os sensores como elementos provedores de 

informações para os sistemas de automação industrial. Podem ser utilizadas no 

controle de processos discretos, com a medição de variáveis lógicas ou booleanas, 

e no controle de processos contínuos, em que normalmente se medem grandezas 

analógicas. Utilizados como detectores de erro, também chamados de 

comparadores, são dispositivos ou uma combinação de dispositivos empregados em 

sistemas automáticos de controle para determinar a diferença entre o valor da 

variável de saída e o valor desejado de entrada. 

De uma forma mais clara Moraes e Castrucci (2001) descrevem os sensores, 

como dispositivos de entradas, que são elementos de campo que agem como 

coletores de dados do CLP. São como os olhos e ouvidos do CLP. A maior parte dos 

CLPs precisa reconhecer um sinal discreto. Os dispositivos de entrada comunicam-

se normalmente como CLP, ligando ou desligando a corrente por meio de contatos 

eletromecânicos. Os dispositivos de entrada de estado sólido, tais como transistores, 

são sensíveis às condições de fiação de entrada, polarização e corrente de fuga. 

 Rosário (2005) também explica que um sensor pode ser definido com um 

transdutor que altera a sua característica física interna devido a um fenômeno físico 

externo que podem ser presença de luz ou não, som, gás, campo elétrico, campo 

magnético. Na automação industrial são utilizados na identificação de peças, 

medição, verificação de posição etc. 

Ainda conforme Rosário (2005), todos os elementos sensores são 

denominados transdutores, que são dispositivos que recebem uma resposta de 

saída, da mesma espécie ou diferente, que reproduz certas características do sinal 

de entrada, a partir de uma relação definida. A maioria dos sensores são 

transdutores elétricos, pois convertem grandeza de entrada características da 

medida de fenômenos em uma grandeza elétrica que pode ser medida por um 

circuito elétrico. 

Um sensor muda seu comportamento sob a ação de uma grandeza física, 

podendo fornecer direta ou indiretamente um sinal que indica essa grandeza e 

convertendo um sinal que indica essa grandeza e convertendo uma quantidade 

física em um sinal elétrico. Quando o sensor opera diretamente, sob a mesma forma 
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de energia, é chamado transdutor. Já o sensor de operação indireta altera suas 

propriedades, como a resistência, a capacitância ou a indutância, sob a ação de 

uma grandeza, de forma mais ou menos proporcional (ROSÁRIO, 2005). 

Já Moraes e Castrucci (2001) definem transdutores como dispositivos que 

transmitem sinais sob uma forma de energia de um sistema para outro sistema, 

nesse segundo caso sob forma elétrica. E definem sensores como dispositivos que 

podem conter um ou mais transdutores e cujo sinal de saída pode ser um simples 

contato, uma chave ou um número binário. 

Rosário (2005) ainda cita que no contexto da automação industrial, um 

processo automatizado pode ser dividido em discreto ou contínuo. Na atualidade se 

dispõe de uma gama variada de tipos de dispositivos sensores, devido à existência 

de uma grande variedade de problemas de controle continuo discreto e ao número 

elevado de soluções industriais. 

De acordo com Rosário (2005), um sinal, pode ser classificado em função de 

nossas necessidades. Analógico, é aquele que assume determinado valor 

compreendido dentro de uma escala e o digital que é aquele que pode assumir um 

número finito de valores em determinada escala. E o binário, que é um sinal digital 

que pode assumir somente dois valores na escala, 0 e 1. 

Moraes e Castrucci (2001) recomendam verificar as especificações dos 

sensores e do CLP antes de realizar as conexões. É provável que o fabricante do 

sensor ou chave que você esteja usando tenha um modelo de dispositivo que seja 

adequado ao uso com seu CLP. 

4.1 SENSORES DE NÍVEL 

Para Fialho (2005) medir a variável nível em processos industriais é 

quantificar referenciais por meio de monitoramento contínuo ou discreto com o 

objetivo de avaliar e controlar volumes de estocagens em tanques ou recipientes de 

armazenamento. São chamados de monitoramento de nível continuo quando 

fornecem uma saída proporcional ao nível que se desejar medir, e discretos quando 

se tem no máximo uma indicação de uma faixa de presença do material 

armazenado. 
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Soisson (2002) explica que o controle de nível entre dois níveis pré-

estabelecidos, um ponto superior e outro inferior, é uma das aplicações mais 

comuns dos instrumentos de medição. A medição do nível na interface entre dois 

líquidos apresenta algumas aplicações interessantes de instrumentos e controles. 

Os níveis podem ser medidos e mantidos por meio de dispositivos mecânicos, de 

queda de pressão, elétricos ou eletrônicos. O tipo de dispositivos depende do tipo de 

material contido no recipiente, do tipo de recipiente e da precisão necessária para 

medir e controlar. 

4.1.1 Sensores tipo condutância 

Dispositivos para leitura de nível podem funcionar por condutância, 

capacitância, correntes parasitas, ultrassom e por radiofrequência, normalmente 

usando um mecanismo de controle elétrico ou de indicação e/ou registro (SOISSON, 

2002). 

Soisson (2002) explica que os controles de nível de um líquido por 

condutância são relativamente baratos, versáteis, de confiança e requerem 

manutenção raramente. Não possuem partes móveis em contato com o líquido, são 

fáceis de instalar e são adaptáveis tanto a reservatórios grandes como pequenos. 

Não se exigem ajustes, os níveis podem ser controlados em intervalos mínimos e 

não são afetados por pressão, temperatura ou líquidos corrosivos dentro de certos 

limites. 

Soisson (2002, p. 283/284) mostra a funcionalidade dos sensores de nível: 

Os controladores de nível por condutância podem ser usados onde se 
deseja energizar e/ou desenergizar automaticamente um dispositivo de 
sinalização ou controle em uma resposta a um aumento e/ou uma 
diminuição do nível de qualquer solução, pasta, semi-sólido ou sólido 
granulado, eletricamente condutivos. Conquanto seu uso pareça ilimitado, 
não estão incluídos líquidos orgânicos e óleos animais, vegetais ou 
minerais. Nem todas as soluções aquosas podem ser controladas, mas em 
sua maioria o podem. Os controles por condutância podem ser usados em 
ácidos diluídos e concentrados, substâncias alcalinas ...  

Soisson (2002) ainda cita que os controles de nível por condutância devem 

ser escolhidos com sensibilidade adequada, de modo a acomodar os líquidos a 

serem medidos. As aplicações industriais podem realizar-se em meios cujas 
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temperaturas vão desde -35 a 55  ͦ C. Abaixo uma imagem com um sensor de 

indicação de nível por condutância de haste, que possibilita 4 níveis de medição. 

F03456 2 – Dispositivo de indicação de nível por condutância de haste 

Fonte: (TECNOFLUID, [200-?]) 

4.2 MEDIDORES DE PH 

Como explica Soisson (2002) em muitas aplicações industriais, a água é 

usada em grandes quantidades, para resfriamento, descarga, mistura, como material 

diluente e dissolvente, em lavagens e funções como controle de umidade. Em 

muitas destas aplicações é importante controlar tanto a acidez como a alcalinidade 

da solução. A medida da acidez e/ou alcalinidade é chamada de pH. A medida real é 

da concentração de íons hidrogênio e hidroxila. Numa solução neutra como a água 

pura, o valor na escala pH é 7,00. As soluções ácidas aumentam sua força à medida 

que o valor pH decresce de 7,00 a 0,00 e as soluções alcalinas aumentam a força e 

a medida que o valor do pH aumenta acima de 7,00. 

Conforme Soisson (2002) existe dois modos gerais de se medir a acidez ou 

alcalinidade de uma solução: são os indicadores químicos e medidores de pH. Os 

indicadores químicos mudam de cor em função da concentração de íons de 

hidrogênio. Em geral são ácidos e bases fracos e seus sais. Sob condições ideais, o 

limite máximo de precisão é 0,1 pH. Para obter esse limite é necessário preparar 

padrões para cada 0,2 unidades pH para a faixa a ser medida. Onde este grau de 

precisão é aceitável, o indicador químico é um método barato. Contudo, deve ser 
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utilizado sabendo-se que as soluções de indicação não são estáveis e mudam de 

cor. Esta instabilidade e mudança de cor conduzem a erros grandes se não forem 

muito bem controladas. Os indicadores químicos são mais utilizados para indicações 

qualitativas grosseiras, como no caso da solução ser neutra, ácida ou alcalina, pode-

se usar o papel tornassol cor-de-rosa e azul. Por exemplo, se um pedaço de papel 

tornassol azul ficar branco em uma solução, a solução será ácida. Se permanecer 

azul, a solução será neutra ou alcalina. Se a solução for fortemente alcalina, o azul 

ficar mais escuro. Analogamente, se um pedaço de papel tornassol cor-de-rosa ficar 

branco, a solução será neutra ou ácida. Fortes soluções ácidas são indicadas por 

um cor-de-rosa mais forte. Vê-se que é difícil estabelecer valores de pH com estas 

técnicas. 

Já os medidores de pH como Soisson (2002) cita, surgiram da necessidade 

de medidas quantitativas de valores de pH levaram ao desenvolvimento de 

detectores especiais de íons de hidrogênio e circuitos a eles associados chamados 

medidores de pH. A maioria destes medidores é do tipo potenciômetro, donde se 

obtêm uma leitura elétrica. O sistema básico consiste de uma célula ou eletrodo de 

medição, uma célula ou eletrodo de referência, um circuito potenciométrico, um 

amplificador e um medidor de tensão. Os medidores industriais de pH são 

geralmente do tipo leitura direta com escalas de pH para indicação visual ou registro. 

O registro é normalmente empregado em aplicações de processamento contínuo. 

As células de referência são dois tipos de célula ou eletrodos de referência 

parecem ter maior aplicação. A célula de calomelano parece ser mais usada que o 

eletrodo de cloreto de prata. Estes eletrodos devem ser estáveis e são projetados de 

forma a não variarem com o pH da amostra a ser medida. Estes dois eletrodos de 

referencia são ilimitados quanto a referencia de pH e podem ser utilizados com 

qualquer eletrodo sensível. A vida útil da célula de calomelano pode ser encurtada 

pelas altas temperaturas. Esta referencia operam a pressão atmosférica ou reduzida 

em sua construção normal. Para aplicações a altas temperaturas, podem-se obter 

projetos especiais. As unidades de alta pressão estão sujeitas a contaminação das 

soluções - teste de alta pressão (SOISSON, 2002). 

 Uma parte do medidor de pH é o eletrodo de medição, e a escolha do 

eletrodo de medição de pH depende da aplicação. Existem quatro tipos que cobrem 

a maioria das exigências industriais. Os quatro tipos são: o de vidro, o de antimônio 

o de quinhydrone e o de hidrogênio (SOISSON, 2002). 
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O eletrodo de vidro que será explicado abaixo por Soisson (2002, p. 467): 

Os eletrodos de vidro têm uma grande faixa de uso de temperatura e pH. 
Cobrem a faixa de 0 a 13 pH e podem ser operar a temperaturas de 0 a 
100  ͦ C. Os eletrodos de vidro possuem limitações, além de serem atacados 
por fluoretos e não serem usados em fluxos de alta velocidade. O vidro 
possui uma enorme resistência interna; é necessária uma blindagem por 
causa da alta impedância, mas a resistência de isolação elétrica é 
excelente. Estes eletrodos estão sujeitos a erros com soluções alcalinas 
altamente concentradas. 

Para Soisson (2002) um bom sistema de medição de pH, o sistema industrial 

completo de medição de pH inclui uma célula eletroquímica e um circuito eletrônico 

e um dispositivo para leitura . A figura a seguir mostra um sensor de medição de pH. 

F03456 3 – Transmissor de pH 

Fonte: (TECNOLOG, 2010) 
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5. ATUADORES 

Moraes e Castrucci (2001) descrevem os atuadores ou dispositivos de saídas 

como elementos de campo usados para executar as instruções de controle do CLP. 

Eles são como mãos do CLP que geralmente têm capacidade para ativar uma 

grande variedade de elementos que serão atuadores sobre a planta industrial. A 

tensão de saída e as características de corrente do CLP são os únicos fatores de 

limitação para aplicação com dispositivos de saída. 

Santos e Silveira (1998) complementam explicando que os atuadores são 

dispositivos a serem acionados para executarem uma determinada força de 

deslocamento ou outra ação física, definida pelo sistema controlador por meio de 

uma ação de controle (maneira pela qual o controlador produz o sinal de controle). 

Em outras palavras são responsáveis por executar o movimento para o controle do 

sistema. Podem ser magnéticos, hidráulicos, pneumáticos, elétricos ou de 

acionamento misto. Como exemplo: válvulas e cilindros pneumáticos, válvulas 

proporcionais, motores, aquecedores, entre outros. 

Em processos de natureza química, mecânica, térmica etc., existem vários 

tipos de atuadores (hidráulicos, pneumáticos etc.), mas é muito comum que entre 

estes e os controladores elétricos existam outros tipos de atuadores (MORAES e 

CASTRUCCI, 2001).  

5.1 VÁLVULA SOLENÓIDE 

Para Moraes e Castrucci (2001), os solenóides são dispositivos que, 

alimentados eletricamente, produzem um movimento de translação (deslocamento), 

que pode ser do tipo discreto que é quando o solenóide possui duas posições 

preferenciais, uma aberta quando a bobina está desenergizada e outra fechada, 

quando alimentada por uma força de tensão. O outro tipo de movimento é o 

contínuo, que caracteriza os solenóides proporcionais. Neste caso o deslocamento é 

linear com relação ao sinal de tensão aplicado à bobina. Esse segundo tipo de 

dispositivo de atuação requer uma de controle incorporada ao equipamento. 
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Já Ribeiro (1999) descreve o solenóide como um dispositivo usado para 

transladar sinais elétricos on/off em movimentos mecânicos on/off. Válvula é um 

dispositivo mecânico projetado para controlar a vazão de fluidos. Válvula solenóide é 

uma combinação destes dois componentes básicos: válvula contendo uma abertura 

com a posição de um disco ou haste para regular a vazão e solenóide, que é o 

dispositivo eletromagnético com a bobina. Na figura abaixo um exemplo de válvula 

solenóide utilizada no ambiente industrial. 

F03456 4 – Válvula solenóide 

Fonte: (BÜRKERT, 2012) 

 

A válvula é aberta ou fechada pelo movimento do núcleo, que é comandado 

pela passagem ou não da corrente através da bobina do solenóide. A válvula retorna 

automaticamente para sua posição original quando a corrente é interrompida. No 

solenóide, uma haste é mantida na posição superior através de uma mola, enquanto 

o solenóide estiver desligado eletricamente (desenergizada). Quando a bobina for 

percorrida por uma determinada corrente, cria-se um campo magnético dentro do 

núcleo da bobina. Este campo magnético resultante age na haste, empurrando-a 

para baixo contra a pressão da mola. A haste do solenóide tem uma projeção 

externa que é fixada ao equipamento mecânico a ser operado (RIBEIRO, 1999). 
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5.2 BOMBAS 

Para Macyntire (1997), as bombas são máquinas geratrizes cuja finalidade é 

realizar o deslocamento de um líquido por escoamento. Sendo uma máquina 

geratriz, ela transforma o trabalho mecânico que recebe para seu funcionamento em 

energia, que é comunicada ao líquido sob as formas de energia de pressão e 

cinética. 

Também chamadas de máquinas operatrizes hidráulicas, conforme explica 

Macyntire (1997), as bombas realizam um trabalho útil específico ao deslocarem um 

líquido. O modo pelo qual é feito a transformação do trabalho em energia hidráulica 

e o recurso para cedê-la ao líquido aumentando sua pressão e/ou velocidade varia 

de acordo com cada modelo de bomba. 

Em resumo, as bombas recebem trabalho mecânico, geralmente fornecido 

por uma máquina motriz, e o transforma em energia hidráulica, comunicando ao 

líquido um acréscimo de energia sob as formas de energia potencial de pressão e 

cinética. Todas as bombas hidráulicas pertencem a categoria de máquinas 

geratrizes (MACYNTIRE, 1997). 

5.2.1 Bombas Centrífugas 

Conforme Macyntire (1997), a grande maioria das bombas é diretamente 

acionada por motores elétricos, para as bombas, onde as instalações sujeitas a 

variações acentuadas de descarga ou  da altura de elevação, pode-se fazer com 

que a bomba acompanhe as ditas variações, modificando-se sua rotação. 

Macyntire (1997), ainda complementa que os motores de corrente contínua, 

permitem essa variação facilmente, com a regulagem do campo magnético de 

reostato. E para os de corrente alternada, podem-se usar variadores de velocidade 

hidrodinâmicos, magnéticos, motores de rotor bobinado, ou variando a tensão 

aplicada a motores. 

Em resumo, segundo Macyntire (1997), o funcionamento das bombas 

centrífugas é o líquido receber a ação de forças provenientes de uma ou mais peças 
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dotadas de movimento de rotação que, comunicando energia de pressão, provocam 

seu escoamento. A ação das forças se faz segundo a direção que é praticamente a 

do próprio movimento de escoamento do líquido. A descarga e a pressão do líquido 

bombeado sofrem pequenas variações quando a rotação é constante. Podem ser de 

um ou mais rotores. 

As bombas centrífugas são caracterizados por possuírem um órgão rotatório 

dotado de pás, chamado rotor, que exerce sobre o líquido forças que resultam da 

aceleração que lhe imprime. As forças geradas são as de inércia, a descarga 

depende das características do sistema de encanamentos ao qual estiver ligada 

(MACYNTIRE, 1997).  

5.2.2 Bomba de Diafragma 

Como explica Macyntire (1997), as bombas alternativas também chamadas 

de êmbolo ou bombas ou bombas recíprocas, fazem parte das bombas 

volumógenas, pois, nelas, o liquido, pelas condições provocadas pelo deslocamento 

do pistão, enche espaços existentes no corpo da bomba (câmaras ou cilindros). 

Após isso, o líquido é expulso pela ação do movimento do pistão, que exerce forças 

na direção do próprio movimento do líquido. 

Na classificação das bombas existem as bombas de descarga controlada, 

Macyntire (1997) explica que essas bombas são conhecidas como bombas 

medidoras, bombas dosadoras ou de injeção de produtos químicos, são bombas que 

deslocam com precisão um predeterminado volume de líquido em um tempo 

preestabelecido. São acionadas por motores, usando em geral mecanismos do tipo 

eixo de manivela-biela. 

Na figura 5 Macyntire (1997) mostra as partes essenciais de um bomba de 

diafragma, o eixo de acoplameno, em seu movimento retilíneo alternativo, atua 

sobre o óleo contido na câmara 1, o qual produz o deslocamento desejado da 

membrana elástica que é o diafragma. O líquido bombeado passa pela pelo interior 

da câmara 2. Já que nesse processo, não há riscos de vazamentos, pois não há 

gaxetas, e por isso essas bombas para líquidos que não possam sujeitar-se a 

vazamentos. 
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F03456 5 – Bomba de Diafragma 

Fonte: (INOVATRONIC, [200-?]) 
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6. METODOLOGIA 

Neste capitulo, será abordado o estudo do método da realização do projeto de 

automação do processo do controle de nível e pH de um tanque de tratamento de 

madeira na empresa LHBP Indústria de Madeiras, explicando como será feito o 

levantamento dos dados do sistema atual, a especificação das características 

técnicas dos sensores, a definição do controlador lógico programável (CLP), a 

especificação dos atuadores e programa aplicativo do CLP. 

6.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL 

O sistema será avaliado para retirar e levantar informações, podendo assim o 

processo possa ser entendido de uma forma clara. Será avaliado o produto utilizado 

para tratamento da madeira, características do tanque atual, pois a automação será 

desenvolvida no mesmo e algumas alterações serão necessárias para a possível 

implantação da automação. 

Os dados serão coletados através de um questionário (apêndice A), 

desenvolvido pelo acadêmico, para entrevistar o responsável da empresa que 

responderá as questões e que depois será anexado ao projeto, os dados coletados 

serão usados para avaliar o projeto de automação que melhor se adapta ao 

processo e posteriormente para discussão e para mostrar resultados do projeto. 

6.2 DESENVOLVER O PROJETO DA AUTOMAÇÃO 

Para desenvolver o projeto de automação, serão estudadas as etapas do 

processo, como será feita a leitura dos dados para alimentar as informações no 

controlador lógico programável, e como vai ser feita a correção das variáveis. Neste 

tópico será feito o estudo de melhor posicionamento dos sensores e atuadores, pois 

a especificação errônea do local pode levar ao fracasso do projeto. 
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6.3 ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA AUTOMAÇÃO 

No processo de especificação dos componentes da automação, serão 

definidos CLP, sensores e atuadores. Para definição do CLP, é necessário o 

levantamento de entradas digitais e analógicas e de saídas digitais e analógicas. 

Nas entradas e saídas analógicas, também serão levantados níveis de tensão e 

corrente, dados que serão retirados da avaliação do projeto de automação. Para 

esse processo será preenchida uma quadro para definição das E/S da automação. 

O quadro encontra-se no apêndice B. 

Para especificação dos sensores que serão utilizados no projeto, serão 

avaliadas as variáveis do processo, as informações de leitura que serão retiradas do 

campo, e que vão servir de para alimentar o CLP com informações. Esses dados 

serão retirados do desenvolvimento da automação. Para definição do sensor mais 

adequado à automação, será avaliada a variável de leitura do sensor, tipo de sinal 

de saída, tolerâncias e range de operação. 

Os atuadores que serão utilizados para corrigir as variáveis do processo 

serão dimensionados para atender da melhor maneira as necessidades do projeto. 

Para defini-los, serão avaliados resistência química, já que o processo vai possuir 

contato direto com componentes químicos, a alimentação dos componentes 

compatíveis com a tensão de linha já instalada e a capacidade de operação 

adequada ao projeto. 

6.4 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA APLICATIVO 

Com o controlador lógico programável, os sensores e os atuadores já 

definidos, será desenvolvido o programa aplicativo para o processo. A linguagem 

para a automação será a linguagem ladder. Já que a linguagem, foi amplamente 

usada, nas matérias referentes à automação, e por possuir afinidade com a mesma, 

será utilizada. 
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6.5 DESENVOLVIMENTO DE DIAGRAMA 

O diagrama elétrico será desenvolvido com software específico para o 

desenho elétrico, dentro das normas em vigor, diagrama que servem para facilitar a 

manutenção da máquina quando necessário.  Na lista de materiais serão descritos 

todos os componentes que serão utilizados, para se necessário fazer o estudo da 

viabilidade da possível implantação. No manual de operação estarão descritos as 

etapas que os operadores devem seguir para manusear corretamente a máquina, 

será redigido de forma clara e objetiva para facilitar o entendimento.  
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7. ESTUDO DE CASO  

Neste capítulo será estudado o projeto de automação do processo de nível e 

pH de um tanque de tratamento de madeira na empresa LHBP Indústria de 

Madeiras, será mostrado como está o sistema atual. Já dentro do projeto, será 

estudado o local adequado para alocação dos componentes da automação, 

especificação dos sensores e atuadores definidos pelo estudo, definição do CLP e 

confecção do programa aplicativo. 

7.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL 

A LHBP Indústria de Madeiras serra madeiras para a construção civil. A 

madeira, depois de serrada, necessita de um tratamento para protegê-la contra o 

ataque de fungos manchadores, degradadores e emboloradores que causam a sua 

biodeterioração. A madeira vem por uma esteira (figura 8) que a leva até o tanque 

de tratamento, e é tratada pelo método de imersão. Após cair dentro do tanque 

existe outra esteira que retira a madeira e a transporta até o próximo processo que é 

o gradeamento. Abaixo a figura 6 mostra a madeira já retirada do tanque e 

gradeada. 

F03456 6 – Madeira Gradeada após tratamento 

Fonte: PRÓPRIA 
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Dentro do tanque para tratamento, é feito uma mistura de água com produto 

químico, a base de tribromofenato de sódio, nome comercial TBP 90®, que na 

dosagem de 2 l de produto para 98 l de água, forma uma solução de pH 10, 

adequada para o tratamento da madeira serrada pela empresa. A figura 7 demostra 

o tanque de tratamento, com o produto químico, e a esteira de retirada de madeira. 

F03456 7 – Tanque de tratamento 

Fonte: PRÓPRIA 

Como no processo a madeira é levada até o tanque e retirada rapidamente, 

uma parte da solução vai junto com a madeira no processo, com isso o nível do 

tanque vai baixando gradativamente durante o expediente da empresa. Além do 

m;<=, o produto sofre o processo de lixiviação (>?@AB==@ CB BGH?;IJ@ CB Km;

=Ks=HLMA<; >?B=BMHB Bm A@m>@MBMHB= =NO<C@= ;H?;PQ= C; =K; C<==@OKIJ@ MKm

OlRK<Co)S T@? <==@ MBAB==<H; CB Km; A@??BIJ@ CB MlPBO B CB A@MABMH?;IJ@ CB >?@CKH@

químico. Na figura 8, a esteira de alimentação do processo. 
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F03456 8 – Esteira de alimentação 

Fonte: PRÓPRIA 

De acordo com a aplicação do questionário (apêndice A), que está respondido 

no apêndice B, foi possível entender o processo e escrever o texto a seguir. No 

processo atual, existe o funcionário que detecta o nível baixo do tanque e completa 

com água, e para corrigir a concentração do produto químico, o fornecedor do 

mesmo instruiu a empresa a fazer uma leitura de pH, com o papel tornassol® e para 

cada nível de escala 1 de pH, o funcionário deve adicionar (0,650 l) de produto 

químico TBP 90® para cada 100 l de volume que existe no tanque. 

Após a correção do nível e concentração no tanque de tratamento, o tanque é 

agitado manualmente, para acontecer a mistura entre produto químico e água. 

Depois o funcionário fará mais uma leitura de pH com o papel tornassol para 

comprovar a eficácia da dosagem de produto. Na figura 9, existem duas imagens de 

papel tornassol®, na imagem (a) existe um papel que ainda não foi usado, e a 

imagem (b) o papel que já foi mergulhado no tanque e já sofreu a reação química e 

alterou sua cor, este deve ser comparado com a tabela de comparação de pH para 

realizar a leitura. 
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F03456 9 – Leitura com o papel tornassol 

Fonte: PRÓPRIA 

7.2 DESENVOLVER O PROJETO DA AUTOMAÇÃO 

O sistema de automação não vai alterar o funcionamento de trabalho da 

empresa, a madeira serrada virá pela esteira que leva até ao tanque de tratamento, 

e a madeira será retirada pela segunda esteira do tanque, que leva a madeira para o 

próximo processo de fabricação que é o gradeamento do produto. Abaixo, na figura 

10, um croqui do tanque, para facilitar o entendimento de onde serão alocados os 

componentes de automação. 
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F03456 10 – Croqui do projeto 

Fonte: PRÓPRIA 

Para automatizar o processo usando o tanque de tratamento já existente na 

empresa, uma tubulação de PVC será planejada e nela serão inseridos os 

componentes necessários à automação. Uma bomba será instalada na parte inicial 

da automação. A bomba é ligada ao tanque por uma tubulação de PVC, que retira o 

líquido do tanque pela parte inferior e realimenta pelo outro lado inferior, será 

utilizado para auxiliar no processo de mistura produto químico e água. A bomba será 

acionada toda vez que o sensor de nível médio for atuado, a cada duas horas, que é 

a frequência de leitura de pH no tanque e na terceira ocasião, que é durante e 

depois a dosagem de produto químico. A figura 11, detalhes dos componentes 

adicionados ao tanque. 

F03456 11 – Detalhes dos componentes 

Fonte: PRÓPRIA 
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A bomba é acionada em três ocasiões, na primeira ocasião é no caso de o 

sensor de nível médio ser atuado, quer dizer que será adicionada água no tanque 

para corrigir o nível, e vai ocorrer que a concentração do produto vai ser alterada, e 

será necessário a agitação do líquido do tanque para efetuar uma leitura de pH. 

Na segunda ocasião, ocorre a ligação da bomba para a situação programada 

pelo projeto, fazer a agitação do líquido no tanque de tratamento, para efetuar uma 

leitura precisa do pH do tanque, a bomba vai ser programada para circular todo 

líquido existente no tanque de tratamento em 1/8 de hora. 

A terceira ocasião, em que a bomba é acionada, que é durante e após a 

dosagem de produto químico, que é necessário para o produto químico não entrar 

em contato com a madeira que está passando pelo tanque em alta concentração, 

pois o produto nessa situação de alta concentração causa manchas na madeira, 

podendo causar problemas com os clientes da empresa. E manter a bomba ligada 

após a dosagem total de produto químico é para garantir e eficácia de mistura de 

produto químico e água. 

Após a bomba de circulação, na tubulação de PVC, será instalado um 

phmetro, que será responsável para fazer a leitura do pH do tanque, e mandar a 

informação em um sinal elétrico para o componente da automação que vai fazer a 

correção das variáveis do processo. 

O próximo componente da automação é uma bomba dosadora de diafragma, 

que será acionada durante certo tempo para dosar o produto químico na tubulação 

de PVC, quantidade necessária para efetuar a correção do pH, o produto dosado 

pela bomba de diafragma vai entrar em contato com o líquido que já está circulando 

dentro da tubulação, dessa forma o produto químico não vai chegar em alta 

concentração no tanque de tratamento, que, se no caso chegasse, como já foi 

comentado, iria causar a mancha na madeira. 

Para monitorar o nível do tanque serão instalados 3 sensores do tipo 

condutância, que serão instalados em três alturas do tanque, que proporcionalmente 

serão utilizados como nível alto, nível médio e nível baixo. Esses sensores irão 

mandar um sinal digital para o componente da automação que vai fazer a correção 

das variáveis do processo. Quando o sensor de nível médio for acionado, o controle 

vai mandar abrir uma válvula solenóide, que vai estar localizada na parte superior do 

tanque. A água vai chegar até a solenóide por desnível, e a válvula vai ficar aberta 

até o nível do tanque chegar ao máximo (nível adequado) e o sensor de nível alto 
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ser acionado, ocasionando o fechamento da solenóide. O sensor de nível mínimo é 

usado para mandar um sinal ao componente de automação, que naquela situação já 

não é adequado trabalhar com o tanque, e é recomendável desligar o processo. 

O componente da automação que vai fazer a correção das variáveis do 

processo vai ser um controlador lógico programável, que vai desempenhar as 

funções de temporização de acionamento da bomba de mistura, temporização de 

acionamento da bomba dosadora a diafragma, leitura analógica do phmetro, leitura 

digital dos sensores condutivos de nível do tanque, acionamento da solenóide e 

acionamento das esteiras (alimentação e retirada da madeira do tanque). 

O sistema de automação vai possuir 4 botões: Liga/Desliga, Nível e pH 

Manual/Automático, Esteira Manual/Automático e a botoeira Emergência. Que vão 

funcionar da seguinte maneira, a primeira botoeira (Liga/Desliga) vai energizar e 

desenergizar o processo caso a botoeira de emergência não esteja pressionado. A 

segunda botoeira (Nível e pH Manual/Automático) vai alterar o processo de manual 

que é o processo como é feito atualmente, (leitura pH, interpretação, dosagem e 

correção de nível feito manualmente) caso algum dos componentes fique avariado, e 

o responsável deseja continuar o ciclo de produção. No modo automático desse 

botão o processo de leitura pH, interpretação, dosagem e correção de nível  vai ser 

feito automaticamente. 

A terceira botoeira (Esteira Manual/Automático) quando estiver na seleção 

manual às esteiras vão ligar e só vão parar quando desligar no botão Liga/Desliga 

ou a botoeira Emergência ser acionada, e quando o botão estiver selecionado no 

modo automático vai servir para caso acontecer alguma falha no processo, a esteira 

de alimentação de tábuas vai ser desligada, e após um tempo programado a esteira 

de retirada de tábuas também ser desligada, para garantir que todas as tábuas 

foram retiradas do tanque de tratamento. A botoeira Emergência serve caso 

aconteça algum imprevisto ou acidente, e vai possuir a função de desligar o 

processo. 

É recomendável, para a preparação do primeiro tanque, para garantir rapidez, 

fazer o enchimento e dosagem por porcentagem de litros manual, mas no caso de 

optar pelo processo totalmente automático desde o primeiro tanque, o sistema vai 

funcionar da seguinte forma. Com a botoeira Liga/Desliga selecionado Liga e o 

segundo e terceiro botão selecionado modo automático e a Emergência 

desacionada, o processo irá fluir da subsequente maneira. O tanque está vazio, a 
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válvula solenóide é acionada e o tanque começa a encher, a bomba de mistura é 

ligada para agitar o líquido no tanque, a solenóide recebe o comando de fechamento 

quando o sensor de nível máximo for acionado.  

Após o fechamento da válvula solenóide, com a bomba de mistura ainda 

funcionando, o controlador lógico programável aciona um temporizador que vai 

aguardar um tempo de 15 min para o phmetro fazer uma leitura e mandar o sinal 

elétrico para o CLP. O CLP vai receber o sinal analógico e de acordo com esse, vai 

ligar a bomba dosadora de diafragma por um tempo, que é adequado para dosar a 

quantidade de produto químico para o tratamento ideal da madeira. Quando a 

bomba dosadora terminar a dosagem, a bomba de mistura vai ficar ligada por mais 

15 min, para garantir a eficácia da mistura no tanque. Após esses 15 min o phmetro 

faz mais uma leitura para confirmar se a dosagem foi correta, para se necessário 

fazer mais uma dosagem ou iniciar o processo das esteiras. Com o nível correto e o 

pH ideal, o CLP temporiza um tempo de 10 segundos e a esteira de que retira a 

tábua de dentro do tanque é acionada e após 20 segundos a esteira de alimentação 

é acionada. 

Depois de todo esse processo o sistema se inicia novamente a cada 2 h ou 

quando o sensor de nível baixo for atuado. A tolerância de erro é de 5 %, ou seja, 

caso o phmetro faça uma leitura entre 9.5 e 11.5, o sistema não vai corrigir o pH. As 

esteiras vão desligar quando o sensor de nível mínimo for atuado, uma situação que 

não é recomendável continuar o processo, a esteira de alimentação desliga e a de 

retirada de madeira fica acionada por 20 seg para garantia de nenhuma tábua ficar 

dentro do tanque e o processo é parado até o nível baixo acionar. 

7.3 ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA AUTOMAÇÃO 

Para definir o controlador lógico programável adequado para o processo de 

automação, foi feito um estudo de necessidade de entradas e saídas que o CLP 

deve possuir. Também nesse processo foram avaliadas as necessidades de 

entradas e saídas analógicas ou digitais. O quadro abaixo consta as entradas que o 

processo vai necessitar. 
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UK;C?@ de entradas do processo de automação 

VWmB?@ XB=A?<IJ@ Y<>@ CB Z<M;O 

[ \@HJ@ ]<^;_T?@AB==@ X<^<H;O 

` \@HJ@ XB=O<^;_T?@AB==@ X<^<H;O 

a \@HJ@ bmB?^dMA<; X<^<H;O 

e \@HJ@ gKH@mhH<A@_T?@AB==@ X<^<H;O 

j \@HJ@ k;MK;O_T?@AB==@ X<^<H;O 

n \@HJ@ gKH@mhH<A@_b=HB<?; X<^<H;O 

o \@HJ@ k;MK;O_b=HB<?; X<^<H;O 

q ZBM=@?_VlPBO_\;<G@ X<^<H;O 

r ZBM=@?_VlPBO_kQC<@ X<^<H;O 

[t ZBM=@?_VlPBO_gOH@ X<^<H;O 

[[ ZBM=@?_CB_Ph gM;ON^<A@ ue-20 mA) 

v46w5x 1 – Descrição de entradas do controlador lógico programável 

Neste quadro, se encontram as saídas do processo de automação. 

UK;C?@ de saídas do processo de automação 

VWmB?@ XB=A?<IJ@ Y<>@ CB Z<M;O 

[ gs?B_Z@OBMN<CB X<^<H;O 

` \@ms;_CB_k<=HK?; X<^<H;O 

a \@ms;_X@=;C@?; X<^<H;O 

e b=HB<?;_bMH?;C; X<^<H;O 

j b=HB<?;_Z;lC; X<^<H;O 

v46w5x 2– Descrição de saídas do controlador lógico programável 

De acordo com os quadros 1 e 2, o sistema vai possuir 11 entradas e 5 

saídas, dentre as entradas 10 são digitais e 1 vai ser analógica, as saídas serão 

todas digitais. O controlador lógico programável definido para o projeto foi um 

Micrologix 1200® da Allen-Bradley® que possui o código 1762-L40BWA, que 

contém 24 entradas digitais e 24 saídas digitais, para suprir a necessidade da 

entrada analógica, um módulo de expansão será adicionado, que vem com 2 

entradas e 2 saídas analógicas, que possui o código 1762-IF2OF2. Para proteção 

das saídas do controlador, será utilizado de mini relés, com bobina 24 Vcc, que 

serão acionados pelo controlador, e vão alterar seu contato normalmente aberto, 

quando energizadas, para após isso acionar o componente devido. 
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Após o estudo do processo de automação, foi verificado a necessidade de 2 

tipos de sensores. O sensor de nível deve detectar três posições em que se 

encontra a quantidade de líquido dentro do tanque de tratamento. O tanque tem as 

seguintes dimensões em forma de uma pirâmide (cateto adjacente 800 mm, cateto 

oposto 3500 mm e comprimento de 3500 mm) capacidade de armazenagem de 

4900 l, mas ele trabalha nas seguintes condições, nível máximo, o nível médio e o 

nível mínimo foram dimensionados em metros e foram explicados abaixo: sensor de 

nível alto posicionado na profundidade de 30 cm, sensor de nível médio 40 cm e o 

nível mínimo 50 cm. Para suprir essa necessidade foi definido o sensor chave de 

nível tipo condutiva. De acordo com o catálogo do fornecedor, o modelo escolhido foi 

a CT-CC-00361 da Tecnofluid®, possui 3 níveis de altura de sensor ajustável, e 

possui resistência a condições severas de poeira e umidade, se adequando a 

necessidade do ambiente industrial da empresa. 

O segundo sensor tem a função de fazer a leitura do pH e informar em que 

escala se encontra a mistura contida dentro do tanque de tratamento. De acordo 

com a avaliação do sistema atual, a variação do sistema na escala de pH é de 7 a 

11, para suprir as necessidades do sistema de automação, foi dimensionado um 

phmetro de acordo com o catálogo do fornecedor, possui uma faixa de operação de  

pH de 0 a 14, suporta condições severas de trabalho, adequado para o ambiente 

industrial, fornece um sinal de saída elétrico de 4-20 mA, sinal adequado para 

alimentação do controlador lógico programável selecionado, e suprindo as 

necessidades do sistema, o modelo escolhido foi o Signet 2759 Dryloc®  da Georg 

Fischer Signet LLC®. 

De acordo com o estudo do processo de automação, foi verificado a 

necessidade de 3 atuadores, um bomba para mistura, uma bomba para dosagem e 

uma válvula solenóide para  alimentar o tanque com água para controlar o nível. A 

bomba de mistura tem a função de pegar o líquido de um lado do tanque, e 

transportar por uma tubulação de PVC até o outro lado do tanque. A capacidade do 

tanque em seu nível máximo é de 1575 l, então a bomba deve ter a capacidade de 

transportar essa quantidade de líquido em 1/8 de hora, mas para garantir a eficiência 

da mistura, a bomba vai ser programada para movimentar duas vezes o liquido do 

tanque. De acordo com os requisitos do projeto e bomba deve ser específica para 

transporte de produtos químicos. 
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 O catálogo de bombas da Schneider Motobombas®, a bomba que se adequa 

ao processo é a bomba centrifugas de aço inox, rotor semiaberto, modelo MCI-RE® 

de ½ cv, trifásico, que tem vazão de 14,3 m³/h em altura manométrica total em 0 

mca, e tem aplicação específica para o transporte de produtos químicos. A 

alimentação e proteção do circuito de força da bomba serão efetuadas por 

contatores e disjuntores motores adequados a necessidade da bomba. No catálogo 

Weg® de disjuntores motores, o componente que é adequado é MPW25-3-D016®. 

E ainda de acordo com o catálogo Weg® Contatores, o modelo adequado é o 

CWM9®. 

A bomba de dosagem, com a função de dosar a quantidade de produto para 

tratamento, vai transportar o líquido da parte do galão de 50 l com o produto e dosar 

dentro da tubulação de PVC. Deve possuir alta confiabilidade de dosagem, para 

corrigir corretamente a mistura dentro do tanque de tratamento e possuir eficiência 

de trabalho, que é dosar a quantidade de produto adequada na situação com maior 

necessidade de produto que é quando o pH se encontra na escala 7, com o tanque 

em 1575 l, que se deve colocar 2% de produto, que em litros vai ser um total de 30 l 

em ½ hora. De acordo com o catálogo de bombas Brasbom®, a bomba que se 

adequa ao processo é a bomba dosadora eletromecânica a diafragma, série DD®, 

de 0,75 cv (trifásico), que tem a capacidade de vazão de 72 l por hora, adequada 

para o controle de pH. Para alimentação e proteção da bomba, será necessária a 

instalação de um disjuntor motor e um contator, que devem atender os requisitos de 

projeto. De acordo com o catálogo Weg® de disjuntores motores, o componente que 

é adequado é MPW25-3-D025®. E ainda de acordo com o catálogo Weg® 

Contatores, o modelo adequado é o CWM9®. 

Para alimentar o tanque com água para controle do nível, é preciso uma 

válvula solenóide, a água será usada diretamente da rede de abastecimento da 

cidade, a solenóide vai abrir quando atingir o nível médio e fechar quando o atingir o 

nível máximo, a tubulação que vem até o tanque é de ½ polegada. Para suprir a 

necessidade do projeto foi dimensionada uma válvula de acordo com a tabela da 

Bürkert® modelo 0255®, 2/2 vias, de ½ polegada, com solenóide de 18 w, adequada 

para água e fluidos neutros, alimentação da solenóide 24 V. 

A automação será alimentada por uma fonte 24 Vcc, que é uma tensão 

adequada para o comando da automação, e será utilizada também para a 

alimentação da bobina da solenóide, a fonte deve possuir as seguintes 
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características, tensão nominal de entrada 230 Vca, frequência 60 Hz, e tensão 

nominal de saída 24 Vcc e corrente de saída de acordo com a soma de cargas. 

Para completar a descrição dos componentes, as botoeiras para acionamento 

do sistema, que devem ser comutadoras com retenção e dois contatos normalmente 

abertos, e dois botões de emergência com trava e contato normalmente fechado, 

que devem ser instalados no painel da automação, um dos botões de emergência 

deve estar posicionado perto do tanque de tratamento, para em caso de algum 

acidente, ser rapidamente acionado. 

A esteira de alimentação e a de retirada, já estão instaladas no local, com 

todo o sistema funcionando, sendo acionadas individualmente por botoeiras, como 

elas vão fazer parte do processo da automação, somente será substituído o sinal da 

botoeira, pelo sinal de saída que o controlador lógico programável vai enviar. 

7.5 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA APLICATIVO 

Com o controlador lógico programável definido, Micrologix 1200® da Allen-

Bradley®, o programa aplicativo foi desenvolvido com software RSLogix®,o quadro 

com os endereços de cada entrada e saída para facilitar a confecção do programa. 

UK;C?@ de entradas do processo de automação 

VWmB?@ XB=A?<IJ@ Y<>@ CB Sinal bMCB?BI@ 

[ \@HJ@ ]<^;_T?@AB==@ X<^<H;O yztSt{t 

` \@HJ@ XB=O<^;_T?@AB==@ X<^<H;O yztSt{[ 

a \@HJ@ bmB?^dMA<; X<^<H;O yztSt{` 

e \@HJ@ gKH@mhH<A@_T?@AB==@ X<^<H;O yztSt{j 

j \@HJ@ k;MK;O_T?@AB==@ X<^<H;O yztSt{e 

n \@HJ@ gKH@mhH<A@_b=HB<?; X<^<H;O yz0.0/6 

o \@HJ@ k;MK;O_b=HB<?; X<^<H;O yztSt{o 

q ZBM=@?_VlPBO_\;<G@ X<^<H;O yztSt{3 

r ZBM=@?_VlPBO_kQC<@ X<^<H;O yztSt{q 

[t ZBM=@?_VlPBO_gOH@ X<^<H;O yztSt{r 

[1 ZBM=@?_CB_>| gM;ON^<A@ue-20 mA) yz[S[/0 

v46w5x 3– Endereçamento de entradas do controlador lógico programável 
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O quadro abaixo contém o endereçamento de saídas da lógica de 

programação. 

UK;C?@ de saídas do processo de automação 

VWmB?@ XB=A?<IJ@ Y<>@ CB Z<M;O bMCB?BI@ 

[ gs?B_Z@OBMN<CB X<^<H;O }ztSt{t 

` \@ms;_CB_k<=HK?;  X<^<H;O }ztSt{a 

a \@ms;_X@=;C@?; X<^<H;O }ztSt{e 

e b=HB<?;_bMH?;C; X<^<H;O }ztSt{` 

j b=HB<?;_Z;lC; X<^<H;O }ztSt{[ 

v46w5x 4 – Endereçamento de saídas do controlador lógico programável 

 

No programa aplicativo, que se encontra no apêndice G foram feitas várias 

lógicas de intertravamento, para garantir a segurança e a confiabilidade ao 

processo, além dessas lógicas foram utilizadas botoeiras de emergência, uma no 

painel de automação e outra num local próximo ao tanque de tratamento, caso 

ocorra alguma falha ou acidente. Para fazer os devidos testes e verificar o 

funcionamento da lógica do programa aplicativo, foram feitas simulações no 

simulador da Rockwell Automation®, o RSLogix Emulate 500®, depois do processo 

de simulação, foram identificadas as falhas de programação e corrigidas para o 

perfeito funcionamento do processo.  

7.6 DESENVOLVIMENTO DE DIAGRAMA 

O diagrama elétrico (apêndice H) foi desenvolvido com software 

CADdy++Electrical® específico para o diagrama elétrico, dentro das normas em 

vigor, o diagrama vai servir para facilitar a manutenção da máquina quando 

necessário. O diagrama vai conta com o esquema de força, esquema de comando, 

entradas digitais e analógicas, saídas digitais do controlador lógico programável. Na 

lista de materiais foram descritos os componentes, devidos fabricantes sugeridos no 

projeto, código dos componentes e quantidade necessária para o projeto. Foi 

desenvolvido um manual de operação, que está descrito de forma clara e objetiva, 

para que o operador de forma simples entender o que faz cada botão no painel de 
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operação. O diagrama elétrico, lista de materiais e manual de operação encontram-

se nos apêndices. 
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8. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Após o desenvolvimento do projeto de automação no estudo de caso, onde 

foram executados os passos que foram apresentados na metodologia, atendendo 

aos objetivos de pesquisa, abaixo a discussão e apresentação dos resultados, onde 

foram explanadas todas as etapas de desenvolvimento do projeto de automação de 

nível e pH no tanque de tratamento de madeira na empresa LHBP Indústria de 

Madeiras. 

O desenvolvimento do projeto de automação de nível e pH no tanque de 

tratamento de madeira foi feito com intenção de melhorar o processo na empresa, 

pois o processo é feito todo manualmente. Defronte da questão, foi definido como 

problema de estudo do projeto referido, que foi de grande importância, pois se 

tornou inovador, já que no universo da empresa vai favorecer o procedimento de 

trabalho, que se trata de uma automação. 

Com a visita na empresa e entrevista com colaboradores e proprietário, foi 

conhecido como funciona a forma de controle e nível e pH no tanque atualmente, 

viabilizando as necessidades e requisitos que o projeto deveria apresentar. Na visita 

também foram retirados dados técnicos dos equipamentos existentes, já que o 

estudo vai ser feito com base nestes. 

Na sequência, com todas as informações necessárias ficou definido como 

seria o funcionamento do processo. Foi explanado quando e como cada 

componente do processo iria interagir no tanque de tratamento. Depois desse 

estudo, foi possível começar o dimensionamento e escolha dos componentes 

adequados, para o perfeito funcionamento, gerando uma lista de materiais (apêndice 

3) . E após todos os equipamentos definidos, foi possível a confecção do programa 

aplicativo para o controlador lógico programável. 

Após a realização do projeto, alguns resultados podem ser avaliados antes 

mesmo da implantação. No desenvolvimento do projeto, no qual consta o diagrama 

elétrico e programa aplicativo é possível confrontar o processo manual: sujeito a 

erro, inseguro e demorado, com o processo automático: eficaz, ágil e seguro. O 

único inconveniente é que o projeto não foi instalado, pois do contrário poderia ser 

comprovado não só na forma de teoria a eficácia. 



+2 

 

8.1 MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente memorial tem por finalidade orientar e complementar a elaboração 

do projeto de automação de nível e pH do tanque de tratamento de madeira serrada 

na empresa LHBP Indústria de Madeiras. 

8.1.1 Localização 

A instalação do projeto será estabelecida na área de tratamento da empresa. 

No local existem outras instalações com alimentação própria. Alguns componentes 

que serão usados e começarão a fazer parte desse projeto somente receberão o 

sinal de comando. A alimentação vai continuar a já existente e o projeto também vai 

utilizar a alimentação atual da instalação. 

8.1.2 Alimentação 

O circuito de alimentação será instalado na área de tratamento, e vai ser de 

acordo com o diagrama elétrico (apêndice E). Para a alimentação é necessário 5 fios 

condutores com diâmetro de 2,5 mm² ligados a: 

a) três fases, 380 Vca, 60 Hz 

b) neutro 

c) terra 

8.1.3 Aterramento 

O sistema de aterramento elétrico será o TN-S com condutor neutro e terra 

independente em toda a instalação. A malha de terra será com hastes Copperweld 
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interligadas através de cabo nu através de conectores mecânicos, e serão 

enterradas verticalmente no solo. 

8.1.4 Condutores 

Os condutores serão exclusivamente de dupla isolação 0,6/1 KV com isolação 

EPR com seção mínima de 2,5 mm² para a alimentação e 0,5 mm² para sinal e 

comando. Os condutores devem ser instalados em lances únicos, sem emendas, e 

devem estar devidamente identificados. O condutor neutro sempre será na cor azul 

claro, o terra na cor verde, e a fase nas cores vermelha, branco e preto e o retorno 

na cor amarela. 

8.1.4 Componentes 

Deverão ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalação 

recomendadas pelos fabricantes dos materiais. Todos os equipamentos que estão 

descritos na lista de materiais (Apêndice C), deverão ser instalados conforme 

diagrama elétrico (Apêndice E), e respeitando o manual de instalação de cada 

equipamento, fornecido pelo fabricante. 

8.1.5 Generalidades 

O padrão geral de qualidade da obra deve ser excelente, todas as instalações 

devem ser executadas com bom acabamento, sendo todos os equipamentos 

cuidadosamente instalados formando um conjunto elétrico adequado e de boa 

aparência, devendo ser seguidas, além dos que foram aqui apresentadas, as 

recomendações das normas técnicas pertinentes. Devem ser feitos testes, com 

procedimentos básicos, para conferir o perfeito funcionamento da automação. 
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9. CONCLUSÃO 

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido a partir do problema de como projetar 

a automação do processo de nível e pH de um tanque de tratamento de madeira 

serrada na empresa LHBP Indústria de Madeiras ME. A resposta para o problema 

de pesquisa é Sim. Isso foi possível a partir do estudo do processo, especificação 

dos componentes da automação, desenvolvimento do programa aplicativo, memorial 

descritivo, diagrama elétrico, lista de materiais e manual de operação, atendendo 

assim o objetivo geral da pesquisa, juntamente com o objetivo específico, seguindo 

o método proposto. 

No capítulo 2, foi realizada uma revisão sobre projetos de automação, 

automação da indústria madeireira e produtos para tratamento de madeira. Já no 

capítulo 3 foi apresentado o assunto de controlador lógico programável, que abordou 

histórico, aplicações, operação, componentes e linguagem de programação. No 

capítulo 4 foi descrito acerca de sensores, foram abordados somente os sensores 

que vão fazer parte da automação, que são os sensores de pH e sensores 

condutivos de nível. E no capitulo 5 a revisão literária foi voltada para atuadores, 

diretamente relacionados ao projeto de automação, solenóides, bombas centrífugas 

e diafragma. 

Foi abordado no capitulo 6, o estudo do método, que se trata da metodologia. 

Neste capitulo, foi explicado como vai transcorrer o andamento do estudo de caso, 

foi descrito como será feita a avaliação do sistema atual, como vai ocorrer o 

desenvolvimento da automação, especificação dos componentes, desenvolvimento 

de programa aplicativo e desenvolvimento do diagrama. 

Para desenvolver o projeto em si, foi feito o estudo de caso, no capítulo 7. 

Neste capítulo foi possível estudar as etapas do processo, para depois disso, 

desenvolver a automação, de acordo com as necessidades para o perfeito 

funcionamento da automação. Também foram definidos os componentes da 

automação, que se trata do controlador, sensores e atuadores. Após todos esses 

passos foi desenvolvido o programa aplicativo adequado ao processo, e por fim foi 

desenvolvido diagrama elétrico, manual de operação e lista de materiais. 

A apresentação e discussão dos resultados se deram no capítulo 8, o qual 

apresenta uma discussão do projeto, que por meio do estudo de caso, programa 
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aplicativo e diagrama elétrico, foi possível mostrar que o projeto de automação 

alcançou seus resultados. Não será possível mostrar os resultados em forma prática, 

já que o projeto não foi implantado. 

O projeto proposto pode trazer muitas vantagens sociais e econômicas para a 

empresa, pois vai possibilitar a eficiência e confiança na dosagem de produto 

químico utilizada no tanque, já que se trata de uma automação, e remanejará o 

funcionário que hoje é responsável por isso, para outro setor da empresa, que 

possibilitará menos risco a saúde, já que não existirá mais o contato com o produto 

utilizado no tratamento. Ainda pode se destacar que com a automação, acarretará 

no melhoramento do procedimento de trabalho, pois se o sistema ficar ligado 24 h 

por dia, a qualquer hora pode se iniciar o processo, que o produto no tanque de 

tratamento vai estar nas condições adequadas, não necessitando mais aguardar a 

correção manual, demorada e insegura, para começar a tratar a madeira. Vale 

ressaltar que a técnica aplicada vai funcionar corretamente nas condições atuais de 

tamanho do tanque e produto utilizado. Caso existir alguma alteração, o projeto 

deverá ser refeito de acordo com as modificações efetuadas. 

Conclui-se, então, que o estudo de caso, programa aplicativo, memorial 

descritivo, diagrama elétrico, manual de operação e lista de materiais dão uma 

resposta ao problema de pesquisa que é como projetar a automação de nível e pH 

no tanque de tratamento de madeira serrada na empresa LHBP Indústria de 

Madeiras e atingem o objetivo geral de pesquisa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL 

Nome do entrevistado: 

Função: 

Data: 

 

Questionário aplicado a um responsável pela implantação do projeto na 

empresa LHBP Indústria de Madeiras. 

 

a) Qual a tensão de linha utilizada pela empresa? 

Resp._________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

b) Qual é o nível máximo, médio e mínimo no tanque de tratamento de 

metros de profundidade? 

Resp._________________________________________________________ 

c) Qual é o produto utilizado para efetuar o tratamento da madeira serrada 

pela empresa? 

Resp._________________________________________________________. 

d) Qual é a dosagem de produto usado na mistura para fazer a receita de 

tratamento de madeira? 

Resp._________________________________________________________. 

Qual é o pH adequado após primeira mistura? 

Resp._________________________________________________________. 

e) Qual é a frequência de leitura e correção efetuada no tanque durante o 

dia? 

Resp.________________________________________________________. 

f) Qual a dosagem de produto químico para cada nível de erro de pH? 

g) Resp.______________________________________________________. 

h) Qual a porcentagem de erro de pH aceitável para o processo? 

Resp.________________________________________________________. 

i) Acha importante automatizar esse processo? 

Resp.________________________________________________________. 
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APÊNDICE B – APLICAÇÃO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Nome do entrevistado: Luis Henrique Balansim Padilha 

Função: Sócio Administrador 

Data: 20/10/12 

 

Questionário aplicado a um responsável pela implantação do projeto na 

empresa LHBP Indústria de Madeiras. 

 

a) Qual a tensão de linha utilizada pela empresa? 

Resp. 380 v. 

b) Qual é o nível máximo, médio e mínimo no tanque de tratamento de 

metros de profundidade? 

Resp. Máximo – 30 cm / Médio – 40 cm / Mínimo 50 cm. 

c) Qual é o produto utilizado para efetuar o tratamento da madeira serrada 

pela empresa? 

Resp. TBP 90 ®. 

d) Qual é a dosagem de produto usado na mistura para fazer a receita de 

tratamento de madeira? 

Resp. 2 l de produto / 98 l de água. 

e) Qual é o pH adequado após primeira mistura? 

Resp. 10 pH. 

f) Qual é a frequência de leitura e correção efetuada no tanque durante o 

dia? 

Resp. 5 leituras e correções quando necessário. 

g) Qual a dosagem de produto químico para cada nível de erro de pH? 

Resp. 0,650 l. 

h) Qual a porcentagem de erro de pH aceitável para o processo? 

Resp. 5 %. 

i) Acha importante automatizar esse processo? 

Resp. Sim. 
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APÊNDICE C – QUADRO DE ARMAZENAMENTO DE I/O 

Este quadro será utilizado para armazenamento das I/O necessárias para o 

processo de automação 

Descrição
bMH?;C;=

Digitais 

Z;lC;=

Digitais 
bMH?;C;= gM;ON^<A;= Z;lC;= gM;ON^<A;= 

�@??BMHB YBM=J@ �@??BMHB YBM=J@ 

Quadro 5 – Armazenamento de I/O 

Fonte: Própria 
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APÊNDICE D – QUADRO PREENCHIDO DE ARMAZENAMENTO DE I/O 

Este quadro será utilizado para armazenamento das I/O necessárias para o 

processo de automação  

Descrição
bMH?;C;=

Digitais 

Z;lC;=

Digitais 
bMH?;C;= gM;ON^<A;= Z;lC;= gM;ON^<A;= 

�@??BMHB YBM=J@ �@??BMHB YBM=J@ 

]<^; T?@AB==@ � 

XB=O<^; T?@AB==@ � 

bmB?^dMA<; � 

gKH@mhH<A@

T?@AB==@

� 

k;MK;O T?@AB==@ � 

gKH@mhH<A@

b=HB<?; 

� 

k;MK;O b=HB<?; � 

VlPBO \;<G@ � 

VlPBO kQC<@ � 

VlPBO gOH@ � 

ZBM=@? CB >| � 

Z@OBMN<CB � 

\@ms; Mistura � 

\@ms; X@=;C@?; � 

b=HB<?; bMH?;C; � 

b=HB<?; Z;lC; � 

v46w5x 6 – Armazenamento de I/O preenchido 

Fonte: Própria 
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APÊNDICE E – LISTA DE MATERIAIS 

Lista de materiais 

XB=A?<IJ@ �;s?<A;MHB �NC<^@ UK;MH<C;CB 

�]T k<A?@O@^<G [`tt gOOBM-Bradley [on`-L40BWA [ 

kNCKO@ CB BG>;M=J@

IF2OF2

gOOBM-Bradley [on`-IF2OF2 [ 

��;PB CB MlPBO YBAM@�OK<C �Y-CC-00361 [ 

T�mBH?@ �B@?^ �<=A�B?

Signet LLC

Z<^MBH `ojr X?�O@A [ 

\@ms; de mistura ZA�MB<CB?

Motobombas

k�y-RE [ 

\@ms; CB C@=;^Bm \?;=s@m ZQ?<B XX [ 

�hOPKO; ZNOBMN<CB \�?�B?H t`jj [ 

�@MH;H@? Y?<�h=<A@ – 

Bobina 220 V

�b� ��kr ` 

X<=�KMH@? k@H@? �b� kT�`j-3-D016 [ 

X<=�KMH@? k@H@? �b� kT�`j-3-D025 [ 

X<=�KMH@?  �b� kX�-C2 [ 

�BOQ gOOBM-Bradley ott-HLT1Z24 j 

�@MHB gOOBM-Bradley [ona-PB2 [ 

��;PB A@mKH;C@?; `

posições, 2 NA

�b� �Z�-CK2F451 a 

\@HJ@ BmB?^dMA<;

com trava, NF

�b� �Z�-BEG ` 

X<PB?=@= m;HB?<;<=

para a montagem do 

quadroS 

X<PB?=@= X<PB?=@= X<PB?=@= 

|;=HB= Copperweld X<PB?=@= X<PB?=@= X<PB?=@= 

�;s@ MK B

conectores

X<PB?=@= X<PB?=@= X<PB?=@= 

v46w5x 7 – Lista de materiais. 

Fonte: Própria  
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APÊNDICE F – MANUAL DE OPERAÇÃO 

Manual de Operação 

 

a) Antes de ligar o painel, verifique se todas as conexões estão apertadas e 

corretamente fixadas.  

b) Este painel opera em 380 V trifásico e 220 V monofásico. 

c) Qualquer duvida, entre em contato com o Engenheiro Projetista. 

 

Botão Liga/Desliga: utiliza-se essa chave comutadora de duas posições fixa 

para ligar e desligar o sistema. 

Botão Manual/Automático Processo: utiliza-se essa chave comutadora de 

duas posições fixa para alterar o processo de manual para automático e vice-versa, 

na seleção manual o controlador não atua, e na posição automático, os 

componentes responsáveis pela correção de pH e nível atuam automaticamente. 

Botão Manual/Automático Esteira: utiliza-se essa chave comutadora de 

duas posições fixa para alterar o processo de manual para automático e vice-versa, 

na seleção manual, as esteiras funcionam independentemente de o processo estar 

em condições de funcionamento adequada ou não, e na posição automático, as 

esteiras funcionam somente quando existe as condições adequadas de tratamento. 

Botão Emergência: utiliza-se essa botoeira em caso de falha e ou acidente, 

o processo só volta ao funcionamento normal, assim que a botoeira for destravada. 
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APÊNDICE G – PROGRAMA APLICATIVO 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE G – PROGRAMA APLICATIVO 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE G – PROGRAMA APLICATIVO 
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APÊNDICE H – DIAGRAMA ELÉTRICO 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE H – DIAGRAMA ELÉTRICO 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE H – DIAGRAMA ELÉTRICO 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE H – DIAGRAMA ELÉTRICO 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE H – DIAGRAMA ELÉTRICO 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE H – DIAGRAMA ELÉTRICO 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE H – DIAGRAMA ELÉTRICO 


