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RESUMO 

O acadêmico está aplicando o tema Projeto de Automação no processo de 
refinação da massa de papel em baixa consistência na empresa Adami S/A com o 
objetivo de controlar o grau Schopper-Riegler, grau de refinação. A refinação 
interfere na qualidade final do papel fabricado e o sistema atual possui controle 
manual e impreciso. Baseando-se no referencial teórico de fabricação de papel, 
refinação e projeto de automação, em entrevistas e coletas de dados na empresa, 
foi proposto utilizar um controlador lógico programável para controlar o grau de 
refinação, a pressão da massa que passa pelo refinador e o nível do tanque de 
estocagem da massa refinada. Além disso, também foi utilizada uma interface 
homem-máquina para realizar o ajuste dos parâmetros do refinador, leitura 
instantânea das variáveis do processo controladas, sinalização de falhas e alarmes. 
O projeto de automação visa aumentar a qualidade da refinação, através do seu 
controle automático, diminuindo a refinação desuniforme e que a mesma massa 
passe pelo refinador por mais de um ciclo. Foi desenvolvido ainda lista de materiais, 
esquema elétrico e a programação do CLP e IHM para a execução do projeto. 

 
Palavras-chave: Fabricação de papel, refinação, projeto de automação, Schopper-
Riegler.  
  



 

ABSTRACT 

The academic theme is applying automation project in the process of refining 
the mass of paper low consistency in the company Adami S/A with the aim of 
controlling the Schopper-Riegler degree, degree of refining. The refining interfere in 
the final quality of the paper produced and the current system is manual and the 
imprecise control. Based on the theoretical framework of paper manufacturing, 
refining and automation project, in interviews and collecting data on the company, it 
was proposed to use a programmable logic controller for controlling the degree of 
refining, the pressure of the mass passing through refiner and level of tank storage of 
refined mass. Also, a man-machine interface was also used for performing parameter 
setting of the refiner, instant reading of process variables controlled, signaling alarm 
and fault analysis. The automation project aims to increase the quality of refining 
through its automatic control, decreasing the refining uneven and that the same mass 
passes through the refiner for more than one cycle. Was also developed the wiring 
diagram, PLC programming and HMI for the implementation of the project. 

 

Keywords: Paper production, refining, automation project, Schopper-Riegler 
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1. INTRODUÇÃO 

Hoje a economia está globalizada e a grande concorrência nacional e 

internacional faz com que cada vez mais as empresas necessitem investir nos seus 

processos produtivos em busca de aumento de produção, aumento de 

produtividade, menores custos de produção e qualidade de seu produto final. 

A indústria de celulose e papel é caracterizada como sendo de grande capital, 

necessita de grandes investimentos, possui grande consumo de energia, é um 

segmento de indústria poluidor do meio ambiente, seu processo produtivo é longo e 

complexo, sua matéria-prima não possui características uniformes e há grande 

número de variáveis que interferem em quase todas as operações. Assim as 

empresas deste setor têm buscado reduzir o consumo específico de matéria-prima, 

energia, insumos químicos, água, custos de operação, desperdícios e cumprir as 

normas regulamentadoras ambientais. (ZAMORANO, 2011). 

De que forma a automação pode contribuir para atingirem-se os objetivos da 

economia atual? Compreende-se a automação como qualquer sistema 

computadorizado, que substitua o trabalho humano em favor da segurança, 

qualidade dos produtos, rapidez da produção ou da redução de custos, podendo 

implementar sistemas interligados e assistidos por redes de computadores, 

compreendendo sistemas supervisórios e interfaces homem-máquina que possam 

auxiliar os operadores no exercício da supervisão e análise dos problemas que por 

ventura venham a ocorrer (MORAES; CASTRUCCI, 2012).  

Sendo assim, fica claro que a automação e otimização dos processos 

produtivos são essenciais para a manutenção da competividade de qualquer 

segmento industrial e que, especificamente, um processo produtivo de papel possui 

muitas variáveis e operações que podem ser controladas automaticamente para 

atingir os objetivos da indústria papeleira. 

No processo de fabricação de papel, uma das características mais 

importantes é a resistência do mesmo e esta é diretamente influenciada pelo 

processo de refinação. Sendo a refinação dependente das características físicas do 

refinador e de variáveis da massa como consistência, pressão, tipo de massa a ser 

refinada, pressão específica do refinador e, entre outras. 
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Atualmente, a empresa Adami S/A possui quatro refinadores em que a sua 

operação é realizada manualmente, onde cada refinador possui apenas um 

amperímetro analógico, que indica a corrente elétrica instantânea consumida do seu 

respectivo motor, não apresentando nenhum outro tipo de instrumentação ou 

controle automático. O operador seleciona manualmente quais refinadores irão 

operar e os configura, aproximando os discos através de uma manivela rotativa. 

Para medir a refinação, testes de grau Schopper-Riegler (ºSR) são realizados 

periodicamente, por um analista do laboratório físico-químico da empresa. 

Hoje o sistema possui ainda como inconveniente o fato de que a massa que 

entra no refinador não é uniforme e no intervalo de um teste do grau Schopper-

Riegler e outro ela poderá variar o grau de refinação sem que este seja percebido, 

ou seja, o controle atual não torna o grau de refinação homogêneo na saída do 

mesmo. Na arquitetura atual pode ocorrer ainda a recirculação da massa já refinada 

para o tanque que alimenta o refinador, onde a massa é refinada mais de uma vez. 

Quando há problemas de formação do papel devido à refinação, pode ocorrer a 

adição de aditivos químicos ou ainda a troca de receita da massa de papel. A 

recirculação da massa e a adição de produtos químicos aumentam o custo da 

produção do papel. 

Os sistemas de refinação atuais já apresentam controles contínuos das 

variáveis do processo e até mesmo com medição em tempo real do grau de refino 

da massa na saída do refinador, porém este instrumento possui custo muito elevado 

e só justifica sua aplicação em processos de refinação de fibras virgens, 

principalmente na fabricação de papel utilizando a celulose como matéria-prima.  

Visto que o processo produtivo do papel na empresa em estudo utiliza a pasta 

semiquímica e aparas de papel reciclado como matéria-prima, a refinação não é 

uma variável que requeira controle tão preciso quanto à celulose, porém a 

automação do processo de refinação da empresa Adami S/A, instalada no município 

de Caçador – SC, é importante para tornar mais eficiente e uniforme o referido 

processo. Assim sendo, como é possível controlar o grau de refinação da massa de 

papel em baixa consistência? 

O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver um projeto de automação 

para o processo de refinação da massa de papel que permita controla-lo, fazer 

ajuste dos parâmetros do refinador, leitura instantânea das variáveis do processo 

controladas, sinalização e análise de falhas e alarmes.  
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Os objetivos específicos são: 

a) Realizar pesquisa bibliográfica sobre produção de papel, refinação da 

massa de papel, automação e controlador lógico programável; 

b) Levantar dados do sistema atual; 

c) Desenvolver o projeto de automação; 

d) Apresentar e discutir resultados obtidos. 

Os métodos utilizados para que os objetivos sejam atingidos são:  

a) Realizar coleta de dados e entrevistas na empresa para avaliar o sistema 

atual;  

b) Desenvolver o projeto da automação;  

c) Dimensionar o CLP1, IHM2 e especificar outros componentes do painel de 

operação do processo; 

d) Confeccionar diagrama elétrico e lista de materiais; 

e) Desenvolver o programa aplicativo do CLP e da IHM para o processo, 

realizar a simulação dos programas em bancada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 CLP – Controlador Lógico Programável 
2 IHM – Interface Homem-Máquina 
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2. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento é a fundamentação lógica do trabalho, cuja finalidade é 

expor, analisar, comparar e demonstrar o mesmo, através da comunicação dos 

resultados dos estudos e pesquisas (UNIARP, 2013). Este capítulo contém o 

referencial teórico necessário para elaboração do projeto em discussão, os métodos 

e passos seguidos para tanto e a apresentação e análise dos resultados do trabalho 

desenvolvido. 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 Fabricação de Papel 

Os primeiros homens registravam suas atividades gravando símbolos, 

desenhos e palavras principalmente em pedras, ossos e paredes rochosas. Com o 

desenvolvimento da sua inteligência passou a usar mais tarde tabletes de barro 

cozido, tecidos de fibras diversas, papiros, pergaminhos e, finalmente, papel 

(ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988). Existem diversos tipos, 

tonalidades, gramaturas e origens de papel, o qual pode ser definido como uma 

folha ou lâmina delgada feita de substâncias de origem vegetal, como celulose, 

trapos e palha de arroz (ELICKER, 2013). 

A invenção do papel foi anunciada oficialmente no ano de 150 pelo chinês 

Ts’ai Lun ao Imperador Ho Ti e por mais de 600 anos os chineses mantiveram em 

segredo o primeiro sistema de fabricação de papel, que usava fibras de árvores e 

trapos de tecidos cozidos e esmagados (BRACELPA, 2013a).  

Segundo BRACELPA (2013a, p.1): 

 

O segredo foi desvendado no ano 751, quando o exército árabe atacou a 
cidade de Samarcanda, dominado pelo império chinês naquela época. 
Técnicos de uma fábrica de papel foram presos e levados para Bagdá, onde 
se começou a fabricar papel, também sem se revelar a técnica. Até que, no 
século XI, a novidade foi introduzida pelos árabes na Espanha e espalhou-
se pelo Ocidente. 
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Durante muito tempo o papel foi fabricado a mão, somente no século XVII os 

holandeses desenvolveram um sistema hidráulico chamado de Holandesas. Essa 

máquina é uma espécie de moinho que move grandes pedras, umas contra as 

outras, para preparar as fibras para produção de papel. Trapos de tecidos eram 

utilizados como matéria-prima para a fabricação de papel até que no século XIX, 

com o aperfeiçoamento das máquinas de papel, eles foram substituídos pela 

madeira. No Brasil, a fabricação de papel teve início somente no ano de 1809, na 

cidade do Rio de Janeiro. Mais tarde, o conhecimento sobre o processo de 

fabricação de papel chegou também a São Paulo, com a chegada dos imigrantes 

europeus que vieram trabalhar nas lavouras de café (BRACELPA, 2013a).  

O papel é um dos produtos mais consumidos no mundo e é aplicado na 

composição de livros, jornais, revistas, documentos, cartas, caixas para transporte 

de mercadorias, folhas para impressão por computadores, embalagens que 

protegem alimentos e centenas de outros produtos. Assim o papel é classificado de 

acordo com suas características e usos, sendo que os principais tipos são: papéis 

para impressão, papéis para escrever, papéis para embalagens (embalagens leves, 

embrulhos e embalagens pesadas), papéis para fins sanitários, papel cartão, papel 

cartolina (BRACELPA, 2013b; BRACELPA, 2013c). 

As embalagens de papelão ondulado são fabricadas através de papéis para 

embalagens pesadas podendo ser do tipo Kraftliner com fibras virgens, tipo Testliner 

com a utilização de matérias prima reciclada ou White top liner com base marrom e 

cobertura branca e o papel miolo fabricado com pasta semiquímica ou aparas 

(VIDAL, 2012). Geralmente as máquinas de papel que produzem o papel Kraftliner 

podem também produzir Testliner, pois teoricamente a mudança é a matéria-prima 

que ao invés de utilizar fibras virgens usará aparas de papel reciclado (ELICKER, 

2013). 

2.1.1.1 Máquina para fabricação de papéis  

A maioria das máquinas de papel é conceito Fourdrinier, que é composta 

basicamente de uma mesa plana que recebe as fibras úmidas sobre uma tela 

formadora da folha, rolos de sucção para retirar a água, passando por feltros para 
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retirar o excesso de água, prensagem e secagem, assim formando a folha de papel 

de modo contínuo (LYMAN, 1916, p. 171-174). 

Independente do tipo de papel fabricado, o primeiro passo na fabricação é a 

preparação de massa, onde forma-se uma suspensão aquosa de fibras, com 

consistência adequada para tratamento e transporte da massa para posterior 

processamento na máquina de papel. Nesta etapa, ocorre a desagregação, 

depuração, refinação e adição de produtos químicos para melhorar as 

características da massa e atender os requisitos de fabricação de papel. A matéria-

prima que formará a massa de fibras e posteriormente a lâmina de papel é diluída 

em um sistema mecânico chamado de hidrapulper ou desagregador de fibras, o qual 

é semelhante a um grande liquidificador e localiza-se no início das linhas de capa e 

base tendo como função transformar folhas de celulose, aparas, refile, ou outra 

matéria prima utilizada em uma suspensão de fibras individualizadas (ESCOLA 

SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988; SENAI-TELÊMACO BORBA, 2011; 

SÉKULA, 2011). 

Posteriormente ocorre a depuração, onde as impurezas da massa como 

plásticos, areia, partículas metálicas e outros materiais estranhos que podem estar 

presentes na massa são retirados, pois influenciam diretamente na qualidade final 

do papel e acarretam em danos na máquina, desgaste de equipamentos, problemas 

na secagem e consumo adicional de vapor (ESCOLA SENAI THEOBALDO DE 

NIGRIS, 1988). 

O processo de refinação será mais detalhado em breve, porém pode ser 

entendido resumidamente como alterações físicas das fibras para obter-se o tipo de 

papel desejado. Durante a refinação se rompem e se eliminam parcialmente as 

paredes externas (primárias e secundárias) da fibra, permitindo a penetração de 

água, aumentando sensivelmente a superfície e volume, deixando-a flexível e macia 

(HERGEN PAPER MACHINERY, 2010). 

Ao final das linhas de preparação de massa, produtos químicos como colas a 

base de breu, silicones, polietilenos, perfluorcarbonetos, colas sintéticas, corantes e 

pigmentos podem ser adicionados para tipos de papéis onde a resistência à 

penetração de líquidos é necessária, para dar uma coloração definida ao papel ou 

melhorar a brancura de papéis brancos. (ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 

1988). 
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Depois de preparada, a massa é transportada até a caixa de alimentação da 

máquina de papel, chamada de caixa de entrada, onde vai ser realizada a formação 

do papel sobre a tela formadora ou no feltro pegador no caso do sistema de rolo 

formador (SÉKULA, 2011). A caixa de entrada é alimentada por um conjunto de 

tubos múltiplos que recebem a massa sob pressão. A tela é suportada 

primeiramente pelo rolo cabeceira e depois, já com massa, é apoiada nos “hidrofoils” 

e nos roletes esgotadores, que ajudam na retirada da água da massa. A tela passa 

então pelas caixas de sucção e pelo rolo de sucção. No contato com o rolo pegador 

a folha úmida de papel é destacada da tela e levada para a seção de prensas, onde 

parte da água é retirada mecanicamente (ESCOLA SENAI THEOBALDO DE 

NIGRIS, 1988). 

O processo de secagem inicia-se na prensagem da folha, após a folha sair da 

mesa plana por meio de sucção ela é captada para a prensagem, que pode ser do 

tipo sapata ou por rolos prensas, que contém um feltro entre as prensas e as folhas, 

a fim de retirar o excesso de água da folha e jogando-a para o feltro, que com caixas 

de vácuo retiram a água do feltro (VOITHPAPER, 2002). A secagem da folha 

consiste na transferência de calor e retirada de água da folha utilizando vários 

cilindros secadores (rolos de metais aquecidos por vapor). Esses cilindros possuem 

telas secadoras que auxiliam o transporte e secagem da folha de papel (SENAI-

TELÊMACO BORBA, 2011; ELICKER, 2013).  

2.1.2 Refinação 

Atualmente, as fibras usadas na fabricação de pasta celulósica para papel 

são obtidas quase que exclusivamente a partir de matérias-primas vegetais, 

podendo esta ser de vários tipos e geralmente classificada em fibra longa com 

comprimento de 2 a 5 mm e,  fibra curta, em média de 0,5 a 1,5 mm. O processo de 

obtenção das fibras forma uma pasta de papel e tem fundamental importância no 

processo de refinação, pois a qualidade da refinação está relacionada à quantidade 

de lignina e hemiceluloses eliminadas pelo processo de cozimento da fibra. 

(ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988). 
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 As pastas de papel são classificadas de acordo com o seu processo de 

fabricação (ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988):  

a) Pasta química: obtida de madeira ou outras matérias-primas de origem 

vegetal, mediante tratamento químico que elimina grande parte de 

componentes não celulósicos, como lignina, hemiceluloses e extrativos, 

não sendo necessário tratamento mecânico para separação das fibras; 

b) Pasta semiquímica: obtida de madeira ou de outras matérias-primas de 

origem vegetal, mediante tratamento químico que elimina parcialmente os 

componentes não celulósicos, para separação das fibras é necessário 

tratamento mecânico posterior;  

c) Pasta mecânica: obtida principalmente de madeira por processo 

mecânico; 

d) Pasta não-branqueada: pasta cuja cor não foi modificada por 

branqueamento; 

e) Pasta branqueada: pasta que foi submetida a branqueamento.  

A fibra curta é uma pasta celulósica obtida através de árvores folhosas, por 

exemplo, o eucalipto e a fibra longa tem origem de árvores coníferas, como pinus. A 

tabela 1 apresenta algumas das aplicações dos tipos de fibras e seus tipos de 

pastas produzidas. 

 

Tabela 1 - Exemplos de aplicação por tipo de pasta 

F�BRA P���� E�E�P ! "E �P �#�$%! 

 !L&� 
Q'()*+a -./-b0a-2'3a4a 

Pa536 43 3)ba6a73)8 Kraft natural 
para sacos multifolhados 

�3+M-*+a, 930)/)3+M-*+a 3

quimitermomecânica 
Pa536 43 *)503::./8 *)503-:a 3 ;/0-a6

e papel para fins sanitários 

#URTA 
Q'()*+a b0a-2'3ada 

Pa536 43 *)503::./8 a+39*-a4/ 43 1<= 

Pa536 43 3:+03>308 pergaminho 

�3)*2'()*+a 
Pa536 43 3)ba6a73)8 )*/6/ 5a0a

papelão ondulado 

�5a0a: 
Pa536 43 3)ba6a73)8 3)b0'6?/: 3

embalagens leves 
Pa536 5a0a @*-: :a-*9B0*/: 

CGHIJK ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988 
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A fibra celulósica é formada por diversas camadas as quais são constituídas 

pela parede primária e parede secundária. A parede primária é muito fina e com uma 

estrutura pouco orientada e a secundária não é uma camada homogênea, já que é 

composta pela parede secundária exterior ou camada de transição, parede 

secundária principal ou média e a parede secundária interior ou terciária. A camada 

de transição é formada por duas camadas de microfibrilas que giram em hélice e em 

sentido contrários. A parede média possui a maior parte da celulose e é formada por 

microfibrilas orientadas em determinadas direções ao redor da fibra e os ângulos 

que elas formam estão diretamente relacionados com a resistência do papel e varia 

de planta pra planta. Já a parede secundária interna é uma camada fina, similar à 

primária e suas fibrilas estão dispostas em espiral (BETINI; GALATTI, 1995). As 

fibras podem ser consideradas cilindros ocos, conforme o tipo de madeira, podendo 

variar em largura, diâmetro, resistência e flexibilidade, e, dependendo do tipo de 

cozimento a que forem submetidas, variam também em rigidez e resistência ao 

tratamento mecânico. O processo de refinação aumenta a quantidade de água retida 

nos capilares do material celulósico, modificando assim as estruturas das fibras 

(ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988).  

A pasta ou celulose, branqueada ou não, chega às fábricas de papel ainda 

com características inadequadas e a folha obtida com esse material terá pouca 

resistência à tração, um volume específico alto e apresentará irregularidades na 

formação, podendo, quando ainda úmida, desintegrar-se devido às ligações fracas 

entre fibras (CASTRO; NEVES; KOGA, 2000).  

O SENAI-Telêmaco Borba (2011, p. 4) cita a importância da refinação: 

 

Certamente a etapa de refinação é considerada como “crítica” para uma boa 
formação do papel promovendo nas fibras importantes mudanças físico-
mecânicas tal como a flexibilidade, característica esta muito importante no 
momento da formação da folha de papel. Fibras flexíveis promovem uma 
maior área de contato inter-fibras com o consequente aumento nas 
resistências do papel. 

 

A refinação é o processo mecânico pelo qual as fibras celulósicas adquirem 

características físicas diferenciadas que melhoram a qualidade do produto final 

através da modificação da estrutura das fibras. As propriedades são desenvolvidas a 

partir da ação mecânica dos elementos refinadores sobre a polpa. Essa ação leva a 

modificações irreversíveis na estrutura da fibra e são dependentes de vários outros 



�1 
 

fatores que fazem parte do processo de refinação, tais como, tipo de fibra a ser 

refinada, consistência, pH3 e temperatura da massa de papel e fatores relacionados 

ao tipo de equipamentos. (SENAI-TELÊMACO BORBA, 2011). A figura 1 compara 

uma folha de papel formada por fibras refinadas com uma folha formada por fibras 

não refinadas. 

 

Figura 1 - Superfície de uma folha: massa não refinada X massa refinada 

 
ORSTUV (SENAI-Telêmaco Borba, 2011, adaptado) 

 

A Escola SENAI Theobaldo de Nigris (1988, p. 589) completa ainda que: 

 

Se uma pasta celulósica for dispersa em água o suficiente para separar as 
fibras uma das outras, e se a suspensão resultante for diretamente para a 
máquina de papel, será obtido um papel de baixa qualidade. Isto é 
explicado por uma série de razões: primeiro, a suspensão terá um 
desaguamento na tela muito rápido, o que impedirá que haja formação de 
uma folha uniforme; segundo, haverá formação de flóculos (fibras 
aglomeradas), antes mesmo que a suspensão atinja a tela; terceiro, as 
fibras não serão suficientemente flexíveis e fibriladas para que tenham 
resistência capaz de permitir a passagem da folha entre as diversas seções 
da máquina de papel, sem que ela se quebre; finalmente, a folha resultante 
terá baixa resistência.   

                                            
3 pH - Potencial Hidrogênico 
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Com o refino e o inchamento, superfícies que anteriormente estavam dentro 

da celulose ficam expostas. Quando a folha de papel é formada, sua resistência 

depende, em grande parte, das ligações formadas entre as fibras. Por causa do 

aumento da superfície externa produzido pela refinação, o número de contatos e 

consequentemente de ligações aumentam, o que resulta em um papel mais 

resistente (ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988).  

Os principais efeitos devido à refinação e tidos como primários são: 

a) Fibrilação interna: o rompimento das pontes de hidrogênio entre hidroxilas 

de celulose e hemiceluloses faz com que as hidroxilas libertadas formem 

novas pontes de hidrogênio, agora com as moléculas de água, 

aumentando assim a hidratação e inchamento da fibra (SENAI-

TELÊMACO BORBA, 2011); 

b) Fibrilação externa: com o desgaste das camadas externas das fibras, as 

microfibrilas formam uma camada aveludada em volta da superfície 

fibrosa que possibilita maior formação de ligações entre as fibras 

(ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988); 

c) Corte das fibras: fibras duras, com paredes finas e pastas em baixa 

consistência tem maior incidência ao corte, o que diminui bastante a 

resistência ao rasgo do papel (BETINI; GALATTI, 1995); 

d) Formação de finos: são produzidos pela deformação das paredes 

externas das fibras e possuem pouca influência na resistência do papel, 

mas possibilitam melhores qualidades ópticas do papel (ESCOLA SENAI 

THEOBALDO DE NIGRIS, 1988). 

 

Com o aumento do grau de refinação, há ainda os efeitos secundários, os 

quais estão representados pelo gráfico 1, onde se observa que a resistência à tração 

tende a subir rapidamente no início do refino até atingir um valor máximo onde 

começa a decrescer; a resistência ao estouro, que depende da força das ligações 

entre fibras e do comprimento médio das fibras, aumenta até que a refinação 

excessiva promove uma queda na propriedade; a resistência ao rasgo, que é 

afetada principalmente pelo comprimento de fibras e tem o seu valor elevado, 

principalmente no início do refino, até iniciar o processo de encurtamento das fibras 

que provoca a redução da resistência ao rasgo; a porosidade aumenta juntamente 

com o grau de refinação, tanto no tamanho, como na distribuição e forma dos poros, 
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o que aumenta a resistência à passagem de ar do papel formado (SENAI-

TELÊMACO BORBA, 2011). 

 

WXYZ[\] 1 – Propriedades do papel X Grau de Refinação  

 

Fonte: SENAI-Telêmaco Borba (2011, p.30) 

2.1.2.1 Determinação do grau de refinação 

Para padronizar uma determinada receita de papel, determina-se o grau de 

refino para estabelecer comparativos entre massas (HERGEN PAPER 

MACHINERY, 2010). O grau de refinação é indicado pelo grau de drenabilidade de 

uma suspensão aquosa de fibras (ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 

1988).  Em termos gerais, a drenagem significa umidade da fibra e desaguamento. 

Desta forma métodos de medição de drenagem são chamados de medição de 

drenabilidade. Existem vários métodos para medição de drenabilidade: Teste Klem; 

Williams Precision; Tempo de drenagem (T221); Coeficiente de drenagem; 

Schopper-Riegler e CSF (Canadian Standard Freeness – T227) (ROCHA; ARMANI; 
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PIIRAINEN, 2006). Os dois últimos métodos citados são os mais utilizados para 

medir o grau de refinação. (ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988).  

O método CFS utiliza um aparelho denominado Freeness Tester, obedece à 

norma ABCP NBR 14344:2003 e a norma internacional TAPPI T227. (ESCOLA 

SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988). A medição de Freeness em máquina de 

papel é simular o fenômeno de desaguamento na seção de formação do papel, isto 

é, drenagem de água pela tela formadora. A velocidade de desaguamento é um dos 

fatores decisivos na propriedade final do papel (ROCHA; ARMANI; PIIRAINEN, 

2006). A figura 2 exemplifica o Freeness Tester. 

 

Figura 2 - Freeness Tester 

 
Fonte: (SENAI-Telêmaco Borba, 2011)  

 

Para o fabricante de papel, o Freeness fornece uma estimativa de qual tipo de 

fibra a polpa contém e qual tipo de papel pode ser feito com esta fibra, sendo que a 
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resistência do papel e diferentes propriedades estruturais tem correlação com os 

resultados dos testes de Freeness. Diferentes celuloses podem ter o mesmo CFS. 

Por esta razão outras medições como comprimento da fibra, algumas vezes também 

são necessárias (ROCHA; ARMANI; PIIRAINEN, 2006).  

Neste método, exatamente um litro de amostra da polpa com consistência a 

0,30% é filtrada por uma peneira. O volume de água transbordada através do orifício 

lateral para um copo graduado determina o valor de CSF em [ml]. A temperatura da 

amostra é medida antes da análise e uma correção desta temperatura é feita se o 

valor encontrado for diferente de 20°C. (ROCHA; ARMANI; PIIRAINEN, 2006). O 

grau Schopper-Riegler é simbolizado como “ºSR” obedece à norma ABCP NBR 

14031:2004 e utiliza um aparelho chamado Schopper-Riegler. (ESCOLA SENAI 

THEOBALDO DE NIGRIS, 1988). Este método mensura uma medida direta da 

quantidade de líquido que atravessa uma peneira padronizada, e indiretamente é 

uma medida da quantidade de água retida pelas fibras na polpa, sendo que quanto 

menor for o volume de líquido drenado (alto ºSR) maior será o grau de refinação e 

vice-versa (SENAI-TELÊMACO BORBA, 2009). 

Para determinação do grau de Schopper-Riegler (°SR) da massa prepare-se 

uma mistura de dois gramas de fibra a mil mililitros de água, na qual são drenados 

através de uma tela, para um funil com dois orifícios calibrados. O volume drenado é 

escoado através do orifício lateral e é medido em um cilindro graduado, onde 

1°SR=10 ml, 0°SR= 1000 ml, 100 °SR=0 ml (HERGEN PAPER MACHINERY, 2010). 

O grau Schopper-Riegler mantém uma relação inversa com o CSF, isto é, valores 

altos de ºSR corresponderão sempre a baixos valores CSF. Assim uma polpa muito 

refinada terá baixo CSF (SENAI-TELÊMACO BORBA, 2011). O aparelho de 

Schopper-Riegler  pode ser visualizado na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�� 
 

Figura 3 - Aparelho de Schopper-Riegler 

 
Fonte: (SENAI-Telêmaco Borba, 2011, adaptado)  

 

Atualmente já existem no mercado muitos aparelhos que medem 

drenabilidade online gerando os mesmos valores que aparelho de laboratório 

fornece. As principais vantagens de um instrumento com medição online quando se 

compara com um instrumento manual são maior velocidade de medição e maior 

frequência de análise. Desta forma elas fornecem mais informações de processo 

necessárias para um controle em tempo real (ROCHA; ARMANI; PIIRAINEN, 2006).  

Um Analisador Online de Freeness pode coletar amostra automaticamente 

até dez pontos de amostra com até cem metros de distância cada ponto. Coleta de 

amostra automática é apropriada para processo com consistência entre 0,3 a 15%.  
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Um modelo de medidor de drenabilidade online é o PULPTEC™ DRT-5500 

do fabricante BTG, apresentado na figura 4. Conforme consulta junto ao 

representante desta empresa, verificou-se que esta unidade básica de medição 

custa aproximadamente trinta e cinco mil euros, pode medir ºSR ou CSF e necessita 

receber um sinal com o valor da consistência da massa de entrada no refinador e do 

fluxo de massa do refinador para realizar correções automáticas no sinal de saída do 

medidor (BTG, 2013a; BTG, 2013b). 

 

Figura 4 - PULPTEC™ DRT-5500 e sua unidade básica 

 
Fonte: (BTG, 2013a, adaptado) 
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2.1.2.2 Fatores que influenciam no processo de refinação 

Os efeitos anteriormente citados dependem das variáveis do processo de 

refinação que podem ser divididas em variáveis da máquina e variáveis do sistema, 

como tipo da máquina, velocidade periférica, pressão específica, arranjo dos 

refinadores, área refinadora, tipo de fibra, vazão e velocidade da massa no refinador, 

consistência, temperatura, pH e pressão de operação do papel (BETINI; GALATTI, 

1995).  

Os equipamentos que promovem a refinação são chamados de refinadores e 

podem ser do tipo holandesa, cônico ou de disco. De forma geral são constituídos 

de duas partes bem definidas: rotor e estator. A superfície de ambas as partes 

possuem lâminas em alto relevo e pasta celulósica ingressa entre o rotor e o estator 

e modificam suas características através do atrito com as lâminas (SENAI-

TELÊMACO BORBA, 2011). 

As holandesas são máquinas refinadoras de trabalho intermitente e produz 

massa com boa hidratação e fibrilação devido ao seu trabalho suave (BETINI; 

GALATTI, 1995). É constituída de um tanque em forma de vaso aberto e pode ser 

de alvenaria, madeira, ferro fundido ou inox. Possui como características o alto 

consumo de energia por tonelada de massa preparada, uniformidade deficiente da 

massa, ocupam grande espaço físico e seu processo não é controlável. (ESCOLA 

SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988). 

O refinador cônico é equipado de um rotor cônico com facas metálicas em 

alto relevo e o estator igualmente cônico e com facas por toda a sua superfície. 

Ocupa menor espaço, permite o uso de lâminas mais altas e maior velocidade 

periférica se comparado com a holandesa (CASTRO; NEVES; KOGA, 2000). 

Já o refinador de discos se diferencia pelo plano de ação perpendicular ao 

eixo, permitindo maior aproveitamento das lâminas, aumentando sua eficiência e 

reduzindo assim o consumo de energia por tonelada de massa (ESCOLA SENAI 

THEOBALDO DE NIGRIS, 1988). Dividem-se ainda em: 

a) Refinador de disco simples: um disco móvel e um estacionário (CASTRO; 

NEVES; KOGA, 2000);  

b) Refinador de discos duplos rotativos: dois discos rotativos girando um 

contra o outro (ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988); 
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c) Refinador de disco duplo ou tridisc: um disco rotativo de duas faces 

laminadas e um disco estacionário (CASTRO; NEVES; KOGA, 2000). 

Os refinadores cônicos e de discos possuem em uma de suas extremidades 

um volante, cuja finalidade é provocar um movimento longitudinal no rotor, regulando 

a distância entre as lâminas do rotor e do estator, o que permite aumentar ou 

diminuir a pressão específica sobre as fibras, culminando em maior ou menor 

consumo de energia para alcançar o grau de refinação desejado. O modo de 

operação manual consiste em aproximar o rotor do estator, onde o consumo de 

energia permanece constante até certo ponto no qual o som produzido pelo 

refinador muda e o consumo de energia começa a subir devagar. Este é o ponto de 

aperto e onde o consumo de energia começa. Continuando a mover o volante, 

alcança-se uma posição onde o consumo de energia sobe rapidamente. Este deve 

ser escolhido como ponto de operação. Além desse ponto, a ação do refinador 

torna-se instável, o desgaste das lâminas é maior, o refinador pode trancar e haver 

quebra das lâminas (ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988). A figura 5 

mostra um modelo de refinador de discos. 

 

Figura 5 - Refinador Hergen Modelo DD-20 

Fonte: (Hergen Paper Machinery, 2010) 
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Altas pressões específicas proporcionam um aumento de grau de refino 

rápido, diminuindo sensivelmente a vida útil dos discos e sacrificando a qualidade da 

massa, pois favorece o corte e uma fibrilação externa muito forte, produzindo uma 

grande quantidade de finos, já as baixas pressões específicas proporcionam uma 

refinação mais suave com um aumento gradual do grau de refino mantendo os 

comprimentos originais das fibras, hidratando e fibrilando sem prejudicar a qualidade 

da massa ou criar finos (BETINI; GALATTI, 1995).  

Além do tipo de máquina refinadora utilizada, certas características 

mecânicas são importantes na especificação de um refinador, como a espessura 

das lâminas e espaçamentos entre elas (área refinadora), o fechamento entre as 

lâminas, ângulo de inclinação das lâminas e ângulo de intercessão das lâminas 

(HERGEN PAPER MACHINERY, 2010).  

A refinação é um processo mecânico, portanto transformará parte da energia 

mecânica em energia térmica, o que provocará um aumento da temperatura da 

pasta. A água em temperatura alta impede uma fibrilação adequada e 

consequentemente o contato entre as fibras. Quanto maior a temperatura, maior 

será o tempo de refino necessário para atingir determinado grau de refinação. De 

um modo geral, é aconselhável manter a temperatura da pasta abaixo dos 50ºC 

(HERGEN PAPER MACHINERY, 2010). 

Juntamente com a variação do tipo de fibra, cuja importância já foi 

comentada, a consistência é uma das variáveis mais importantes do processo e 

pode ser entendida como a porcentagem de pasta sólida presente na solução 

aquosa de massa de papel, considera-se a concentração de 3 a 6% como sendo de 

baixa consistência, médias consistências entre 10 e 20% e valores acima deste 

último como alta consistência (BETINI; GALATTI, 1995). 

A refinação de massa em baixa consistência (RBC) é o tipo mais comum, pois 

o transporte da polpa é mais fácil e barato, produz com relativa qualidade e os 

custos de instalação e operação são menores. A RBC pode ser aplicada em fibras 

curtas ou longas, branqueadas ou não branqueadas ou ainda em fibras recicladas 

(GALATTI, 2001). 

Uma baixa consistência durante o refino favorece o corte das fibras, enquanto 

que uma consistência alta favorece a compressão longitudinal e a formação de 

agregados de fibra. Pequenos agregados de fibra reduzem a ocorrência do corte e a 

produção de finos, assim o papel produzido com massa refinada em alta 
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consistência possui menor resistência à tração, alongamento e porosidade elevados 

(ESCOLA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS, 1988). 

O processo de refinação em alta consistência (RAC) é mais complexo e 

requer maior energia aplicada para atingir o mesmo grau de drenabilidade, 

comparado com a RBC, sendo que o maior consumo de energia é resultante da 

maior interação fibra-fibra e energia dissipada nas formas de fricção, calor e energia 

transferida para a polpa, por isso necessita ser acionado por um motor de grande 

potência (GALATTI, 2001). 

Deve-se escolher uma consistência adequada para cada tipo de tratamento 

de massa desejado, quando se deseja promover o corte das fibras a consistência 

deve ficar próxima a 3%, porém, essa condição não é muito favorável, pois a 

tendência é gerar uma quantidade excessiva de finos deixando o papel com pouca 

resistência e mascarando o grau de refinação. Para um tratamento de hidratação e 

fibrilação, sem que ocorra corte das fibras, deve-se manter a consistência entre 4,5 

e 5,5% (HERGEN PAPER MACHINERY, 2010). 

Em virtude do alto consumo de energia na refinação de fibras longas, os 

sistemas industriais geralmente utilizam uma combinação de RAC seguida de RBC. 

A modificação da flexibilidade das fibras e o aumento da capacidade de ligação pelo 

processo RAC aumenta a resistência ao corte na refinação em baixa consistência, 

sendo assim, é possível a manutenção de um alto teor de fibras longas, e 

consequentemente maior resistência ao rasgo (GALATTI, 2001). 

2.1.3 Projeto de Automação 

O engenheiro por excelência é um resolvedor de problemas e a solução de 

problemas normalmente visa à elaboração ou melhoria de um produto, sistema ou 

processo, combinando equipamentos, materiais, energia, informações e pessoas 

necessárias para alcançar alguma meta específica (BAZZO; PEREIRA, 2000). 

Projetar é formular um plano para satisfazer uma necessidade específica ou 

solucionar um problema. Caso o projeto resulte em algo físico, então o produto 

deverá ser funcional, seguro, confiável, competitivo, utilizável, manufaturável e 

mercável (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2005).  
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Bazzo e Pereira (2000, p. 73) completam ainda que: 

 

Pode-se dizer que projeto é o conjunto de atividades que precede a 
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 de projeto é a aplicação específica de uma metodologia 
de trabalho na resolução de problemas.  

 

Segundo Aldabó (2001, p. 15), “um projeto é uma sequencia bem-definida de 

eventos com um início e fim, que é conduzido por pessoas dentro de parâmetros 

previamente definidos, como tempo, custos, recursos e qualidade, e que se destina 

a atingir um objetivo claro”. 

O processo do projeto pode ser esquematizado como: definição do problema, 

coleta de informações, criação de opções de soluções, planejamento do projeto, 

concepção, avaliação, especificação da solução, execução do projeto, 

monitoramento e controle do progresso do projeto e depois de encerrado deve-se 

ser feita uma avaliação de todo o processo do projeto (ALDABÓ, 2001; BAZZO; 

PEREIRA, 2000). 

Cada projeto deve ser realizado dentro da legislação vigente e respeitando as 

normas técnicas correspondentes as suas áreas de atuação. No Brasil, as normas 

técnicas são de responsabilidade da ABNT 4  e, além das normas técnicas, os 

projetos de máquinas e equipamentos devem respeitar as normas regulamentas 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a NR-10: Segurança em instalações e 

serviços em eletricidade e  NR-12: Segurança no trabalho e máquinas e 

equipamentos (FILHO, 2001).  

A Norma Regulamentadora nº 10 estabelece os requisitos e condições 

mínimas para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de 

forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou 

indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Esta 

norma se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo 

as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações 

elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as 

normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou 

omissão destas, as normas internacionais cabíveis (BRASIL, 2013a). 

                                            
4 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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Já a Norma Regulamentadora nº 12 define referências técnicas, princípios 

fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e 

doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e 

equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, 

comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades 

econômicas. Esta Norma e suas disposições referem-se a máquinas e 

equipamentos novos e usados, devendo estes adotarem medidas de proteção 

coletiva e individuais e ainda atender o princípio de falha segura (BRASIL, 2013b). 

2.1.3.1 Automação 

“A palavra automation foi inventada pelo marketing da indústria de 

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

enfatizar a participação do computador no controle automático industrial” (MORAES; 

CASTRONUCCI, 2012, p. 12). 

Automação é a substituição do trabalho humano, ou animal, por máquina. É a 

operação de máquina ou de um sistema automático por controle remoto, com a 

mínima interferência do operador humano. Automático significa ter um mecanismo 

de atuação própria, que faça uma ação requerida em tempo determinado ou em 

resposta a certas condições. O conceito de automação inclui a ideia de usar a 

potência elétrica ou mecânica para acionar algum tipo de máquina. Deve 

acrescentar à máquina algum tipo de inteligência para que ela execute sua tarefa de 

modo mais eficiente e com vantagens econômicas e de segurança (RIBEIRO, 2001).  

Anteriormente a produção de bens utilizava apenas da força muscular, porém 

com a Revolução Industrial esta força foi substituída pelas máquinas, o homem 

passava de executor da tarefa para controlador do processo. Porém, as máquinas 

estão gradativamente evoluindo e tornando-se cada vez mais independentes do 

controle humano e esta evolução, que inicialmente deveu-se por dispositivos 

mecânicos, pneumáticos e hidráulicos, foram substituídos por dispositivos 

eletrônicos de modo que, utilizando técnicas de inteligência artificial e sistemas 

computadorizados, o homem instrui um processador de informações a desenvolver 
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tarefas complexas e tomar decisões rápidas para o controle do processo (FILHO, 

2001).  

Os primeiros controladores eram mecânicos, depois surgiu a instrumentação 

e reguladores do tipo pneumático e hidráulico e após as guerras mundiais, os 

eletrônicos com tecnologia analógica. Para atender as necessidades da evolução 

industrial surgiram às máquinas-ferramentas com controle automático simples para 

executarem uma sequencia simples de operação. Em 1950, essas máquinas 

começaram a receber comandos de circuitos transistorizados e, em 1960 por 

computadores, passando a trabalhar segundo instruções codificadas que lhes eram 

transmitidas por fita perfurada ou fitas magnéticas (SILVEIRA; SANTOS, 2002). O 

uso da eletrônica foi a chave do sucesso da automação para fornecer sistemas 

eletrônicos programáveis, onde programas de computador são armazenados em 

chips de memórias, os quais podem ser alterados com relativa facilidade, caso 

ocorreram mudanças e/ou melhorias no processo controlado (RIBEIRO, 2001). 

Pode-se dizer que um determinado processo foi automatizado sempre que 

novas técnicas de controle forem neste introduzidas utilizando componentes 

elétricos, mecânicos, pneumáticos, hidráulicos, computadores ou CLP’s para reduzir 

a mão de obra, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade da produção de 

produtos ou eliminar a mão de obra humana em locais de riscos ou insalubres 

(SILVEIRA; SANTOS, 2002). 

 

A automação é um conceito e um conjunto de técnicas por meio das quais 
se constroem sistemas ativos capazes de atuar com eficiência ótima pelo 
uso de informações recebidas do meio sobre o qual atuam. Com base 
nessas informações, o sistema calcula a ação corretiva mais apropriada 
para a execução da ação e esta é uma característica de sistemas de malha 
fechada, conhecidos como sistemas de realimentação, ou seja: aquele que 
mantém 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 (SILVEIRA; 
SANTOS, 2002, p. 23) 

 

Alguns autores definem controle automático de processos como a utilização 

de instrumentos com funções de medir, transmitir, comparar e atuar no processo 

para conseguir um produto desejado com pequena ou nenhuma intervenção 

humana e automação como a utilização de instrumentos com funções 
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predominantes de monitoração do controle automático, alarme, intertravamento, 

detecção, comparação e atuação lógica (RIBEIRO, 2001). A definição destes dois 

termos podem se confundir e estes interagir “[...] controle automático e automação 

podem ter o mesmo significado ou podem ser diferentes, onde o controle regulatório 

se aplica a processos contínuos e a automação se aplica a operações lógicas, 

sequenciais de alarme e intertravamento” (RIBEIRO, 2001, p. 14). 

Assim tem-se que um processo controlado e automatizado deve possuir três 

componentes básicos: sensor, atuador e controlador. O sensor é o dispositivo 

sensível a um fenômeno físico, como temperatura, umidade, luz, pressão, 

movimento, entre outros e que por meio desta sensibilidade envia um sinal aos 

dispositivos de medição e controle. Define-se como atuador o dispositivo que ao ser 

acionado executa uma ação física, como um deslocamento. São exemplos de 

atuadores as válvulas, motores e cilindros. Já o controlador é o dispositivo que 

recebe o sinal do sensor, executa um programa pré-definido e calcula uma saída 

enviando-a para um atuador. Como expoente deste último, tem-se o CLP 

(SILVEIRA, SANTOS, 2002). 

2.1.4 Controlador Lógico Programável 

A sigla CLP é usada para representar o Controlador Lógico Programável e é 

algumas vezes mencionado como PLC, derivado do inglês Programmable Logic 

Controller. Pode ser definido como um dispositivo de estado sólido, um computador 

industrial, capaz de armazenar instruções para implementação de funções de 

controle, como sequência lógica, temporização e contagem, realizar operações 

lógicas e aritméticas, manipulação de dados e comunicação em rede, sendo o 

principal dispositivo usado no controle de sistemas automatizados (GEORGINI, 

2011). Um exemplo de um modelo de CLP pode ser visualizado na figura 6. 
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Figura 6 – CLPs da família Micrologix da Allen Bradley 

 
Fonte: (Rockwell Automation, 2013) 

 

De modo semelhante o CLP é definido pela IEC (International Electrotechnical 

Commission) apud Franchi e Camargo (2012, p. 23) como: 

 

Sistema eletrônico operado digitalmente, projetado para uso em um 
ambiente industrial, que usa uma memória programável para a 
armazenagem interna de instruções orientadas para o usuário implementar 
funções especificas, tais como lógica, sequencial, temporização, contagem 
e aritmética, para controlar, através de entradas e saídas digitais ou 
analógicas, vários tipos de máquinas ou processos. O controlador 
programável e seus periféricos associados são projetados para serem 
facilmente integráveis em um sistema de controle industrial e facilmente 
usados em todas suas funções previstas. 

 

Moraes e Castrucci (2012, p. 23) completam dizendo que atualmente os CLPs 

apresentam as seguintes características: 

a) Linguagens de programação de alto nível: caracterizando um sistema 

bastante amigável com relação ao operador. Depois de concluído e 

depurado, o programa pode ser transferido para outros CLPs, garantindo 

confiabilidade na sua utilização; 

b) Simplificação nos quadros e painéis elétricos: toda a fiação de comando 

fica resumida a um conjunto de entradas e saídas. Como consequência 

qualquer alteração necessária torna-se mais rápida e barata; 

c) Confiabilidade operacional: Uma vez que as alterações podem ser 

realizadas através do programa aplicativo, necessitando pouca ou de 
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nenhuma alteração da fiação elétrica, a possibilidade de haver erro é 

minimizada, garantindo sucesso nos desenvolvimentos ou melhorias 

implementadas; 

d) Funções avançadas: os controladores podem realizar grande variedade 

de tarefas de controle através de funções matemáticas, controle da 

qualidade e informações para relatórios. Sistemas de gerenciamento de 

produção são bastante beneficiados com a utilização dos controladores; 

e) Comunicação em rede: através de interfaces de operação, controladores 

e computadores em rede permitem coleta de dados e enorme intercâmbio 

de troca de dados em relação aos níveis de pirâmide de automação. 

2.1.4.1 História do controlador lógico programável  

Na década de 50, dispositivos eletromecânicos, em sua maioria relés, eram 

utilizados para efetuar controles lógicos e intertravamentos em máquinas e 

processos produtivos. Estes sistemas de controle possuíam grande quantidade de 

elementos, os relés apresentavam grande dimensão física, fazendo com que os 

painéis ocupassem grandes espaços, o diagnóstico de um problema qualquer era 

dificultoso e muito demorado. (SILVEIRA, SANTOS, 2002). 

Assim, o primeiro CLP foi desenvolvido para atender a demanda da indústria 

automobilística norte-americana, em especial a General Motors em 1968, devido a 

grande dificuldade, tempo necessário e custos para mudar a lógica de controle dos 

painéis de comando, a cada mudança nas linhas de montagem devido a mudanças 

nos modelos dos veículos (FRANCHI; CAMARGO, 2012). 

A Bedford Associates foi a empresa responsável por desenvolver e 

apresentar o primeiro CLP, uma solução para a demanda da indústria 

automobilística, lançando o Modular Digital Controller, o qual era representado pela 

sigla MODICON 084, atendendo exigências como facilidade de programação e vida 

útil longa em ambientes com condições adversas como poeira, umidade e alta 

temperatura (CAPELLI, 2012).  

Segundo Franchi e Camargo (2012, p.22) os primeiros CLPs possuíam as 

seguintes características: 



�� 
 

a) Facilidade de programação e reprogramação, preferivelmente na planta, 

para ser possível alterar a sequência de operações na linha de montagem; 

b) Possibilidade de manutenção e reparo com blocos de entrada e saída 

modulares; 

c) Confiabilidade para que possa ser utilizado em um ambiente industrial; 

d) Redução de tamanho em comparação ao sistema tradicional que utilizava 

relés; 

e) Ser competitivo em custo com relação a painéis de relés e eletrônicos 

equivalentes; 

f) Possibilitar entradas em 115 V e saídas com 115 V e com capacidade 

mínima de 2 A para operar com válvulas solenoides e contatores; 

g) Possibilitar expansões sem grandes alterações no sistema; 

h) Memória programável com no mínimo 4 KBytes e possibilidade de 

expansão; 

i) Estações de operação com interface mais amigável; 

j) Possibilidade de integração de dados de processo do CLP em bancos de 

dados gerenciais, para tornar disponíveis informações sobre o chão de 

fábrica para os departamentos envolvidos com o planejamento da 

produção. 

 

Os primeiros CPLs possuíam um conjunto reduzido de instruções, 

normalmente apenas condições lógicas e não possuíam entradas analógicas, 

podendo manipular somente aplicações de controle digital (discreto), eram 

equipamentos grandes, relativamente caros e eram considerados competitivos 

somente para aplicações que contivessem pelo menos cento e cinquenta relés. 

Atualmente, com melhorias de projeto e uso cada vez maior de circuitos integrados, 

pode-se utilizar facilmente um CLP para circuitos equivalentes a quinze relés 

(FRANCHI; CAMARGO, 2012). 
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2.1.4.2 Princípio de funcionamento e arquitetura do CLP 

A capacidade de um CLP quanto ao número de entradas e saídas, memória, 

conjunto de instruções, velocidade de processamento, conectividade, flexibilidade e 

IHM variam conforme o fabricante e modelo (FRANCHI; CAMARGO, 2012). 

Um Controlador Lógico Programável é basicamente composto por dois 

elementos principais: uma CPU (Unidade Central de Processamento) e interfaces 

para sinais de entrada e saída. A CPU segue os padrões similares às arquiteturas 

de computadores digitais, sendo composta basicamente por um processador, um 

banco de memórias e um barramento para interligação (controle, endereçamento de 

memória e fluxo de dados) dos elementos do sistema (SILVEIRA; SANTOS, 2002). 

Com o conjunto da CPU, da interface de comunicação e das interfaces de 

entrada e saída (I/Os), o CLP compõe-se basicamente de: fonte de alimentação; 

entradas (digitais e/ou analógicas); saídas (digitais e/ou analógicas); unidade central 

de processamento (CPU); e unidade de comunicação, como pode ser visto na figura 

7 (FRANCHI; CAMARGO, 2012).  

Figura 7 - Diagrama de blocos do CLP 

 

Fonte: (FRANCHI; CAMARGO, 2012) 
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Como dito anteriormente, a CPU do CLP compreende os elementos que 

formam a inteligência do sistema, como as memórias e o processador, além dos 

circuitos auxiliares de controle. O processador é o responsável pelo gerenciamento 

total do sistema, verificando os barramentos de endereços, de dados e de controle. 

Conforme o programa de execução (desenvolvido pelo fabricante), ele interpreta e 

executa as instruções do programa de aplicação (desenvolvida pelo usuário) 

controla a comunicação com dispositivos externos e verifica a integridade de todo o 

sistema (diagnósticos). (GEORGINI, 2011).  

Segundo Georgini (2011, p. 55) “O sistema de memória da CPU é composto 

pela Memória do Sistema de Operação (Programa de Execução ou Firmware, e 

Rascunho do Sistema) e pela Memória de Aplicação (Programa de Aplicação e 

Tabela de Dados)”: 

a) Firmware: constitui o programa desenvolvido pelo fabricante do CLP, 

determina como o sistema deve operar, incluindo o programa de 

aplicação, controle de periféricos, atualização dos módulos de I/O e é 

responsável pela tradução do programa de aplicação para a linguagem de 

máquina, é armazenado em memória não volátil, normalmente EEPROM; 

b) Rascunho do Sistema: é uma área de memória reservada para o 

armazenamento temporário de uma quantidade pequena de dados 

utilizados pelo sistema de operação para cálculos ou controle (calendário, 

relógio interno, sinalizadores, alarmes e erros), é um tipo de memória de 

acesso rápido, sendo do tipo RAM; 

c) Programa de Aplicação: é o local onde é armazenado o programa 

desenvolvido pelo usuário para execução do controle desejado, pode ser 

uma memória do tipo RAM com bateria de segurança, EPROM ou 

EEPROM; 

d) Tabela de dados: armazena os dados que são utilizados pelo programa 

de aplicação, como valores atuais e de pré-configurações dos 

temporizadores, contadores e variáveis de programa, além dos status dos 

I/Os (tabela imagem das entradas e tabela imagem das saídas) que são 

lidas e escritas pelo programa de aplicação, essa memória é do tipo RAM 

e pode ser alimentada por uma bateria de lítio. 

A fonte de alimentação é responsável pelo fornecimento da energia 

necessária para a alimentação da CPU e dos módulos de I/O. Como geralmente os 
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CLPs são modulares, existem casos em que uma segunda fonte é necessária 

devido ao aumento de consumo com a expansão dos módulos, sendo que cada 

fabricante especifica as condições que tornam necessária a segunda fonte 

(FRANCHI; CAMARGO, 2012). 

Segundo Moraes e Castrucci (2012, p.25) a fonte de alimentação: 

 

Converte corrente alternada em corrente contínua para alimentar o 
controlador. Caso falte energia, há uma bateria que impede a perda do 
programa de usuário. Ao retornar a energia, o programa se reinicia. Existem 
dois tipos de fontes: Source, fonte de energia interna ao controlador ; e 
Sink, fonte de energia externa ao controlador. 

 

Os módulos de entradas e saídas são responsáveis pelo interfaceamento da 

CPU com o mundo exterior, adaptando níveis de tensão e corrente e realizando a 

conversão desses sinais quando necessário para o formato adequado. Cada entrada 

ou saída é chamada de um ponto (FRANCHI; CAMARGO, 2012). 

As entradas são os sinais recebidos de dispositivos como sensores, chaves e 

transdutores. A saída é o envio de sinais a dispositivos como motores, atuadores e 

sinalizadores. Ambos os casos podem ser sinais digitais, também chamados de 

discretos, ou analógicos, também conhecidos como contínuos (GEORGINI, 2011). 

As entradas e saídas digitais consistem em uma informação de um único bit cujo 

estado pode apresentar apenas duas situações: ligado ou desligado. Os dispositivos 

de entrada e saída são disponíveis em vários níveis de tensão e os padrões 

comerciais são 12 Vcc, 24 Vcc, 110 Vca e 220 Vca (SILVEIRA; SANTOS, 2002). 

De acordo com Georgini (2011, p. 60) é importante ter atenção na escolha de 

módulos de entrada em corrente contínua (Vcc ou DC):  

 

As entradas DC podem ter configuração current sinking (consumidora de 
corrente – comum negativo), current sourcing (fornecedora de corrente – 
comum positivo) ou current sinking/sourcing (quando possuem um 
optoacoplador com dois LEDs em antiparalelo).  Esta é uma característica 
determinante durante a configuração de um PLC, pois dependendo dos 
dispositivos de entrada utilizados (sensores NPN ou PNP, por exemplo), 
faz-se necessário optar por um ou outro tipo de entrada DC. 

 

Já as entradas e saídas analógicas permitem que o CLP manipule grandezas 

analógicas e essas normalmente são em sinais de tensão (a mais comum é um sinal 

de 0 a 10 Vcc) e corrente (as faixas mais utilizadas são de 4 a 20 mA e 0 a 20mA). 

Um sinal analógico é a representação de uma grandeza contínua que pode assumir, 
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em um determinado instante, qualquer valor entre dois limites definidos.  (FRANCHI; 

CAMARGO, 2012). 

Segundo Moraes e Castrucci (2012, p. 27) os módulos de saída dos 

controladores podem ser acionados basicamente por três tipos:  

a) Saída à relé: quando ativado o endereço da palavra-imagem de saída, 

uma solenoide correspondente a um relé a ele é ativado, fechando-se o 

contato na borneira de saída do controlador; 

b) Saída à Triac: nesse caso o elemento acionador é um Triac (estado 

sólido). Pela característica do componente, este elemento é utilizado 

quando a fonte é de corrente alternada; 

c) Saída à Transistor: o elemento acionador pode ser um transistor comum 

ou do tipo efeito de campo (FET). Este tipo de módulo, normalmente o 

mais usado, é recomendado quando são utilizadas fontes de corrente 

contínua.  

O principio fundamental de funcionamento do CLP é a execução por parte da 

CPU de um programa de execução, que realiza ciclicamente as ações de leitura das 

entradas, execução do programa de controle e atualização das saídas. O tempo total 

para execução dessas tarefas, chamado de ciclo de varredura ou scanning, depende 

principalmente da velocidade e características do processador utilizado, do tamanho 

do programa de controle, quantidade e tipo de pontos de entrada/saída, geralmente 

este tempo fica na ordem média de milissegundos ou até mesmo microssegundos. 

(SILVEIRA, SANTOS, 2002). 

Georgini (2011, p. 49) descreve a operação básica do CLP como:  

 

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

 

Quando há situações críticas de controle, onde o processo não pode esperar 

todo o tempo de execução do ciclo de varredura, devendo-se executar alguma rotina 

imediatamente, há casos em que o CLP pode interromper a execução do ciclo de 

varredura para, prioritariamente, atender a essas situações (SILVEIRA; SANTOS, 

2002). 
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2.1.4.3 Linguagens e programação de CLPs 

De um modo geral o CLP pode estar nos modos de programação, execução 

ou ainda no estado de falha (fault), que indica falha de operação ou de execução do 

programa. No modo de programação (Prog), o CLP não executa nenhum programa, 

aguardando ser configurado ou receber novos programas ou modificações de 

programas já instalados, sendo que este tipo de programa é chamada de off-line. No 

modo de execução o CLP executa o programa desenvolvido pelo usuário, alguns 

modelos de CLP permitem que alterações sejam feitas no programa mesmo durante 

o modo de execução, sendo que este tipo de programação é chamada de on-line 

(FRANCHI; CAMARGO, 2012). 

A operação de transferência de programas do microcomputador ou outro 

terminal de programação para um CLP é chamada de download e a operação 

contrária, de copiar um programa do CLP para o PC é chamado de upload 

(FRANCHI; CAMARGO, 2012). 

Atualmente a principal ferramenta de programação para os CLPs são os 

softwares de programação. Cada fabricante e, em alguns casos, diferentes famílias 

de CLP do mesmo fabricante tem seu próprio software de programação e esta 

ferramenta possui recursos como monitoramento das condições internas da CPU, 

verificação e execução do programa de aplicação; e controle sobre os modos de 

operação (GEORGINI, 2011).  

Estes softwares operam em computadores pessoais que atendam as suas 

necessidades de hardware mínimo e possuem uma ou mais linguagens de 

programação para o desenvolvimento do programa de aplicação, estas linguagens 

variam com o modelo de software. Para a comunicação entre o PC e o CLP é 

utilizado um cabo protocolo de comunicação próprio, sendo que os principais são 

pela porta serial (RS-232) ou ethernet (GEORGINI, 2011). 

O design de hardware, instalação, teste, documentação, comunicação e 

programação do CLP é padronizado por um órgão internacional chamado 

International Electrotechnical Comission (IEC) e segundo Capelli (2012, p. 29) esta é 

a norma IEC 61131 e é divida em oito partes: 

1. Terminologia, conceitos e informações gerais (1992); 

2. Testes de construção elétrica e mecânica (1992); 



�� 
 

3. Linguagens de programação, estrutura de software e execução do 

programa (1993); 

4. Seleção, instalação e manutenção de CLPs (1995); 

5. Comunicação com outros dispositivos baseados em MAP (1995); 

6. Comunicação via fieldbus; 

7. Programação Fuzzy (1997); 

8. Linguagens de programação (1999). 

A norma IEC 61131-3 propõe basicamente cinco linguagens de programação: 

texto estruturado, Ladder, lista de instruções, diagramas de blocos e SFC (também 

conhecido como Grafcet) (CAPELLI, 2012).  

A primeira linguagem utilizada pelos fabricantes foi a Ladder e por isso ela é a 

mais difundida e encontrada em quase todos os modelos de CLPs. Este tipo de 

linguagem é baseada na lógica de relés e contatos elétricos para realização de 

circuitos de comandos e acionamentos, sendo que bobinas e contatos são símbolos 

usadas nessa linguagem (FRANCHI; CAMARGO, 2012). 

A linguagem de texto estruturado é de alto nível, estruturada em blocos, 

semelhante ao Pascal, podendo ser usada para expressar declarações complexas 

envolvendo variáveis que representem uma ampla faixa de dados de diferentes 

tipos, incluindo valores digitais e analógicos (GEORGINI, 2011).  

Semelhante à linguagem Assembly e puramente sequencial, a lista de 

instruções define mnemônicos que representam operações lógicas booleanas e 

comandos de transferências de dados, é ideal para resolver problemas simples e 

pequenos em que existem poucas quebras no fluxo de execução do programa, 

sendo indicada para CLPs de pequeno porte (FRANCHI; CAMARGO, 2012). 

O diagrama de blocos é uma linguagem gráfica de programação cujos 

elementos são expressos por blocos interligados, semelhantes aos utilizados em 

eletrônica digital, permite o desenvolvimento hierárquico e modular do software, 

podendo ser construídos blocos de funções mais complexos a partir de outros 

menores e mais simples (FRANCHI; CAMARGO, 2012). 

 A linguagem SFC é um método de programação composta por passos, 

transições, arcos, ações qualificadas e expressões booleanas que graficamente são 

desenhadas na vertical. Cada passo representa um estado particular do sistema que 

está sendo descrito e é desenhado como um retângulo, onde cada transição é 
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subordinada por uma condição que, uma vez satisfeita, desativa o passo anterior e 

ativa o passo posterior (MORAES; CASTRONUCCI, 2012). 

2.1.5 Interface Homem-Máquina 

Muitas vezes é necessário que o operador intervenha no processo, na 

sequência de operação da máquina ou simplesmente visualize informações e tome 

decisões no processo. Para este fim vários equipamentos como quadro sinóptico, 

sistemas de supervisão ou IHM podem ser utilizados. Pelo propósito que servem, 

todos os equipamentos citados são Interfaces Homem-Máquina, pois em todos 

existe a interação entre o operador (homem) e a máquina. Porém essa denominação 

ficou mais conhecida para um equipamento de hardware industrial composto 

geralmente por uma tela de cristal líquido e um conjunto de teclas de navegação ou 

inserção de dados que se utiliza de um software proprietário para a sua 

programação (MATIAS, 2002; MORAES; CASTRUCCI, 2012). 

Interface Homem-Máquina (IHM) está geralmente instalada em uma estação 

de trabalho, próximo a uma linha de produção, traduzindo os sinais vindos do CLP 

para sinais gráficos de fácil entendimento, podendo ser utilizada para visualizar 

alarmes gerados por alguma condição anormal do sistema, dados dos motores do 

sistema e dados de processo da máquina, alterar parâmetros do processo, 

movimentar em modo manual componentes da máquina, alterar os caminhos nas 

rotas dos motores na linha, entre muitas outras funções (MATIAS, 2002; MORAES; 

CASTRUCCI, 2012). 

Os autores Moraes e Castrucci (2012, p. 118) citam o início da interação entre 

o homem com a máquina e/ou processo: 

 

Antigamente a melhor integração do homem com o processo industrial era 
constituída por um grande painel sinótico que utilizava com frequência 
anunciadores de alarmes, sinaleiros, chaves seletoras e botoeiras que 
permitiam comandar ou visualizar estados definidos como ligado ou 
desligado, alto ou baixo, temperatura elevada ou normal.  

 

Mais tarde surgiram os displays que permitiam visualizar os valores das 

variáveis do processo e as chaves digitais (thumbweel switches) para mudar os 
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parâmetros predefinidos, como por exemplo, valores de temporizadores ou 

contadores. Porém, este tipo de interface apresentava alguns problemas, era 

necessário grandes painéis para alojar tantos botões, sinaleiros e displays e a fiação 

para interligá-los com os dispositivos de campo era complexa (MORAES; 

CASTRUCCI, 2012). 

O desenvolvimento da IHM trouxe como benefícios (MORAES; CASTRUCCI, 

2012): 

a) Economia de fiação e acessórios, pois a comunicação com o CLP é serial 

com um ou dois pares de fios trançados, economizando vários pontos de 

entrada e saída e fiação deste com sinaleiros e botões; 

b) Redução da mão-de-obra para montagem; 

c) Eliminação física do quadro sinótico; 

d) Aumento da capacidade de comando e controle; 

e) Maior flexibilidade de alterações necessárias no campo; 

f) Operação amigável; 

g) Fácil programação e manutenção. 

 

A comunicação entre a IHM e o CLP normalmente é feita por meio de um 

protocolo de comunicação específico que reproduz na IHM as variáveis de processo, 

que se denominam TAG, sendo que cada TAG representa uma variável na IHM e 

pode ser do tipo discreta, numérica ou alfanumérica, podendo esta monitorar o 

status do controlador ou enviar valores, como setpoints, ao CLP. As IHMs ainda 

possui o recurso de armazenamento de receitas, um conjunto de setpoints, que são 

gravados em um arquivo e ao serem enviados ao controlador, definem diversas 

parametrizações do sistema (SILVEIRA, SANTOS, 2002). 

A especificação de uma IHM deve levar em conta o custo de aquisição e a 

necessidade da aplicação, avaliar qual deverá ser o grau de recursos que 

necessitam serem fornecidos ao operador e para isso algumas perguntas básicas 

são (MATIAS, 2002): 

a) Visualização somente de texto ou gráfica de imagens, e neste último 

caso, deve-se definir ainda a resolução do display?  

b) Tamanho da tela da IHM? 

c) Display monocromático ou colorido? 
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d) IHM com teclado ou tela touchscreen, e quantas teclas de funções são 

necessárias? 

e) Como a IHM irá se comunicar com o CLP, se é comunicação direta e 

qual o protocolo disponível no CLP? 

f) É necessária a conexão da IHM com uma impressora para imprimir 

relatórios do processo ou alarmes?  

g) Quais recursos de software a IHM deve possuir: geração de receitas, 

gerenciamento de alarmes, realização de Bargraphs? 

 

A figura 8 mostra um exemplo de IHM. O modelo apresentado é o 

PanelView™ Plus 6 700 que possui como características principais: tela plana 

colorida de 6,5 pol. com resolução de 640 x 480 (mínima) e gráficos de 18 bit, aceita 

entradas do operador via teclado (22 teclas de função), touchscreen ou teclado e 

touchscreen, possuindo memória de 512 MB e sistema operacional Windows® CE 

6.0, recurso de gerenciamento de receita, configuração de máquina e rastreamento 

de dados por meio de arquivos .csv, suporta vários idiomas; suporta monitoramento 

em tempo real de seus terminais por meio do navegador da Web; suporte a redes 

RS-232 e Ethernet por meio de portas de comunicação incorporadas, possui ainda 

portas USB e slot de cartão SD e sua programação é realizada utilizando o software 

FactoryTalk® software View Studio Machine Edition da Rockwell Software 

(ROCKWELL AUTOMATION, 2013).  
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Figura 8 - IHM modelo PanelView™ Plus 6 700  da Rockwell Automation 

 
Fonte: (Rockwell Automation, 2013). 

2.2 METODOLOGIA 

Na metodologia serão abordados os passos a serem seguidos pelo projeto 

para que possam ser atingidos os objetivos e o problema seja respondido, sendo 

eles: 

a) Coleta de dados e entrevistas na empresa para avaliar o sistema atual;  

b) Desenvolvimento do projeto da automação;  

c) Dimensionamento do CLP, IHM e especificação de outros componentes 

do painel de operação do processo; 

d) Confecção do diagrama elétrico e lista de materiais; 

e) Desenvolvimento do programa aplicativo do CLP e da IHM para o 

processo e sua simulação em bancada. 

2.2.1 Avaliação do Sistema Atual 

As instalações mecânicas e elétricas do estudo de caso devem estar de 

acordo com as normas NR-12 e NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego do 
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Brasil, sendo que o sistema atual será avaliado através do levantamento de 

informações em campo e de entrevistas com colaboradores da empresa em estudo, 

entre eles, o supervisor de produção responsável pelo setor de refinação que 

responderá o questionário operacional, que está anexado ao presente trabalho. 

É com base no referencial teórico, nos dados coletados do sistema atual, 

entrevistas e funcionamento atual que será desenvolvido o projeto de automação. 

Como o setor de refinação é composto por quatro máquinas refinadoras com 

características de funcionamento idênticas, o estudo será realizado em apenas um 

desses equipamentos.  

2.2.2 Desenvolver o Projeto da Automação  

Neste item será elaborada uma proposta de funcionamento para o processo 

em estudo com base no estudo teórico do processo, levantamento de dados e 

funcionamento do sistema atual. Assim serão definidas as necessidades que os 

componentes do projeto deverão atender para o funcionamento proposto e será 

elaborada uma relação de I/Os e o tipo de sinal enviado ou recebido por cada uma 

delas. 

2.2.3. Especificação dos Componentes da Automação 

Após definida a proposta de funcionamento do projeto, os tipos de sinais 

recebidos e enviados pelos equipamentos de entrada e saída, bem como a lista de 

I/O, deverá ser elaborada uma lista de materiais necessários para a montagem do 

painel de controle do processo. Já se sabe que o Controlador Lógico Programável 

será o cérebro do projeto de automação, assim certos cuidados devem ser tomados 

para o seu dimensionamento, como: 

a) Quantidade total de número de pontos de I/Os e expansões suportadas 

pela CPU do CLP; 

b) Disponibilidade de I/Os analógicas, caso seja previsto a necessidade no 

projeto; 
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c) Necessidade de recursos de software, como operações matemáticas, 

entradas e saídas rápidas e algoritmo PID; 

d) Compatibilidade entre a instalação elétrica e equipamentos 

eletromecânicos; 

e) Necessidade atual ou futura de comunicação em rede. 

 

Outro componente importante e que merece atenção na sua especificação é a 

IHM, devendo possuir comunicação compatível com o modelo de CLP escolhido, 

possuir tela de tamanho adequado, podendo esta ser colorida ou não, conforme 

requisito do projeto. Esses e outros pontos serão analisados para especificar uma 

IHM compatível com o projeto e de bom custo-benefício. 

Ainda serão especificados os componentes mais importantes para a 

montagem do projeto, como fonte de alimentação, disjuntores, botões, relés e 

bornes. 

2.2.4 Desenvolvimento do Esquema Elétrico 

O esquema elétrico será desenvolvido com auxílio de um software CAD, 

específico para o desenho de projetos elétricos. O esquema elétrico visa orientar a 

montagem do painel elétrico e facilitar a manutenção do mesmo quando necessário.  

Será elaborada uma lista de materiais, onde estarão descritos todos os 

componentes que serão utilizados, para que mais tarde se possa fazer o estudo da 

viabilidade da possível implantação. 

2.2.5 Desenvolvimento do Programa Aplicativo 

Com o controlador lógico programável, a IHM, os dispositivos de entrada e 

saída já definidos, será desenvolvido os programas aplicativos para o processo. A 

linguagem de programação do CLP utilizada será a linguagem Ladder. Os softwares 

usados para a programação do CLP e da IHM deverão ser compatíveis com a marca 
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e modelo desses dispositivos. Posteriormente a programação será realizada a sua 

simulação em bancada.  

2.2.6.  Estudo de Caso 

O estudo de caso foi realizado na empresa Adami S/A da cidade de Caçador, 

estado de Santa Catarina através de entrevistas com operadores da máquina de 

papel, supervisor do setor de preparação de massa, engenheiros da área técnica de 

projetos e o supervisor de produção do processo de refinação e também foram 

realizadas coletas de dados em campo dos refinadores e seus componentes.  

O setor de refinação da empresa possui quatro refinadores do fabricante Pilão 

Máquinas e Equipamentos S/A, modelo RTD-500, que apesar de serem acionados 

por motores de potências diferentes, possuem características iguais. Assim sendo 

foi definido que o projeto seria desenvolvido inicialmente para apenas um deles, 

porém, foi previsto componentes que suportem ampliação para um projeto futuro 

que englobe todos os refinadores. 

2.2.6.1 Avaliação do sistema atual 

Foram realizadas entrevistas informais com diversos colaboradores da 

empresa e realizado um questionário operacional com o supervisor de produção. O  

qual foi desenvolvido com base no referencial teórico para que pudessem ser 

levantadas as informações que se julgam necessárias sobre o referido processo na 

empresa. Este questionário pode ser visto no Apêndice A. 

Através deste questionário verificou-se que o setor de refinação da empresa 

possui quatro refinadores de modelos iguais e que possuem apenas como 

diferenças os tipos de discos utilizados, o que diferencia a sua aplicação em duas 

linhas, linha base e linha capa, sendo que cada linha possui um refinador para 

fabricação de papel Kraft e outro para a fabricação de papel Miolo/Capa. Geralmente 

apenas dois refinadores trabalham simultaneamente, um da linha base e outro da 
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linha capa, sendo que essas duas linhas se juntam na máquina de papel e formam 

uma única folha de papel.  

O início do processo de operação se dá atualmente abrindo os discos através 

de uma manivela rotativa manual até o ponto zero, o qual é identificado por um 

sensor indutivo. Há uma válvula manual de água da caixa de gaxeta, a qual deverá 

estar aberta antes do início do processo. Feito isso, pode-se dar a partida no motor 

do refinador. Ao mesmo tempo em que o refinador é ligado, as válvulas manuais de 

saída e de entrada do refinador são abertas, respectivamente. Somente depois de 

realizados estes passos é que se deve ligar a bomba de alimentação de massa. Por 

último aproximam-se os discos refinadores de acordo com a corrente consumida 

desejada, que dará o grau de aperto, pode-se ainda regular a válvula de saída para 

se obter o grau de refinação desejado. Para medir a refinação, testes de grau 

Schopper-Riegler (ºSR) são realizados uma vez por hora pelo analista do laboratório 

físico-químico da empresa. 

A figura 9 ilustra o modelo de refinador instalado na Adami e a figura 10 

mostra os sensores indutivos que identificam o ponto zero e o limite de avanço. 

 

Figura 9 - Refinador Pilão RTD-500 da Adami S/A 

 

Fonte: (Própria, 2013) 
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Figura 10 - Sensores indutivos de ponto zero e limite avanço 

 

Fonte: (Própria, 2013) 

 

O procedimento para a parada de um refinador é abrir os discos e desligar a 

bomba de alimentação de massa, fechar a válvula de entrada de massa, abrir a 

válvula de água de limpeza e a de dreno da câmara de massa e por fim fechar a 

válvula de água da caixa de gaxetas. 

O fluxo do processo de refinação se inicia em uma torre de armazenagem de 

massa de papel em alta consistência. Na saída desta torre há uma malha de 

controle que diminui a consistência para determinado valor desejado e uma bomba 

que transporta essa massa até um tanque de estocagem onde esta permanece em 

constante agitação para manter-se homogênea até ser novamente bombeada, desta 

vez para a entrada do refinador. Dentro do refinador essa massa sofre a força de 

atrito entre os discos, que varia de acordo com a aproximação entre eles. A massa 

permanece dentro do refinador por um período que varia de acordo com a sua 

velocidade de alimentação e a abertura da válvula de saída até ser transferida, 

devido à força centrífuga a uma caixa de nível que por sua vez a transporta a um 

tanque de mistura. Quando o nível alto do tanque de mistura é atingido a válvula da 

entrada de massa deste tanque é fechada, o que faz com que o nível suba na caixa 

de nível e ocorra o seu transbordo. O transbordo da massa refinada é direcionado 
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novamente ao tanque de estocagem, o que ocasiona mais de um ciclo de refinação 

da mesma massa. A figura 11 ilustra sinteticamente o fluxograma atual do processo. 

 

Figura 11 - Fluxograma atual resumido 

 
Fonte: (Adami, 2003, adaptado) 
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2.2.6.2 Desenvolver o projeto de automação 

A proposta do projeto consiste resumidamente na utilização de um 

controlador lógico programável para realizar operações automáticas e controlar a 

pressão específica sobre as fibras (pressão interna do refinador), pressão da 

tubulação de massa na entrada do refinador e o nível do tanque posterior ao 

refinador e de uma interface homem-máquina para permitir o ajuste dos parâmetros 

do processo, leitura das suas variáveis, sinalização e análise de falhas e alarmes. 

O controle de nível visa solucionar o problema da passagem de uma mesma 

massa pelo processo de refinação mais de uma vez, o que é inconveniente devido 

ao gasto de energia desnecessário e principalmente ao fato da qualidade da massa 

ser comprometida caso ocorra o encurtamento demasiado da fibra. Para corrigir este 

inconveniente será controlada a porcentagem de abertura de uma válvula medindo o 

nível do tanque de mistura.  

Já a pressão específica, conforme o referencial teórico pesquisado, é a 

pressão que os discos exercem sobre a massa presente dentro do refinador, a qual 

é diretamente proporcional à distância entre os discos e ao consumo de energia 

elétrica. Para altos valores desta pressão, ocorre um rápido aumento do grau de 

refinação, diminuição da vida útil dos discos, corte e fibrilação externa da fibra. 

Todavia, para baixas pressões é necessário um tempo maior de refinação para se 

atingir um determinado grau de refinação, o comprimento original da fibra é 

conservado e há favorecimento da sua hidratação. Assim, a pressão específica pode 

ser controlada através da medição da corrente elétrica consumida pelo refinador e 

controlando a distância entre os discos. Como para diferentes tipos de fibra os 

valores de pressão específica são desiguais e um mesmo refinador pode refinar 

massa para papéis com diferentes propriedades físicas, essa é uma variável do 

processo que deverá ser determinada pela receita do papel desejado. 

 Outra variável do processo que deverá ser definida pela receita do papel 

desejado é a pressão da massa, a qual se deve manter constante em determinado 

valor para manter a uniformidade do grau de refinação da massa, evitando o 

desgaste prematuro nos discos, problemas de passagem de massa pelo refinador e 

instabilidade dos discos rotativos. Como no processo apresentado haverá a válvula 

de fluxo para controlar o nível do tanque de mistura, ocorrerá variações na pressão 
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da massa de entrada, assim é preciso que esta grandeza seja medida e controlada 

através da manipulação da velocidade da bomba de massa. 

Após a definição do funcionamento das malhas de controle, foi elaborado o 

novo fluxograma do sistema de refinação, o qual está apresentado no Apêndice C, e 

definiu-se a nova lógica de operação. 

No modo de operação manual a pressão da massa e o nível do tanque de 

mistura serão controlados manualmente pelo operador, onde estes setará na IHM o 

percentual da rotação da bomba de massa e o percentual de abertura da válvula de 

controle de fluxo. O operador ainda poderá controlar manualmente a refinação 

através do acionamento das chaves comutadoras correspondentes à aproximação e 

afastamento dos discos do refinador. 

No modo automático, o operador deverá digitar na tela da IHM os valores de 

grau Schopper-Riegler, pressão da linha de massa e nível no tanque de mistura 

desejado e posteriormente pressionar o botão de liga. O CLP calculará 

automaticamente a corrente necessária para atingir o grau de refinação requerido. 

A figura 12 exibe as etapas de início do processo, sendo que a sequência 

lógica do processo será igual nos modos automático e manual, assim caso os discos 

estejam na posição zero, os botões de emergência e desliga não estiverem 

pressionados e se o refinador não estiver em falha, iniciará o processo 

sequencialmente ligando o motor do refinador, depois a bomba de alimentação e o 

motor aproximador dos discos. Em caso de falha do refinador após o seu motor e o 

da bomba de massa estiverem ligados e numa eventual parada do processo, abrirá 

automaticamente a válvula de dreno impedindo que o refinador esteja cheio de 

massa no reinicio do processo. 
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Figura 12 - Etapas de início do processo 

 

Fonte: (Própria, 2013) 

 

2.2.6.3 Especificação dos componentes da automação  

O controlador lógico programável adequado para o processo de automação 

proposto foi especificado com base no número de I/Os digitais e analógicas, sendo 

que de acordo com as informações levantadas no desenvolvimento do projeto é 

necessário no mínimo de treze entradas digitais e três entradas analógicas, seis 

saídas digitais e três saídas analógicas, porém, a CPU deve suportar um número de 

expansões suficientes caso a execução do projeto seja estendida aos outros três 

refinadores. No caso do projeto ser ampliado e abranger os quatro refinadores 

alguns sinais seriam comuns para os refinadores presentes na mesma linha, base 

ou capa, assim seriam necessário ao todo oitenta e quatro pontos de entradas e 
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saídas sendo: cinquenta entradas digitais, oito entradas analógicas, dezoito saídas 

digitais e oito saídas analógicas. 

A linguagem de programação utilizada será a Ladder, assim sendo o CLP 

escolhido deve ser compatível com esta linguagem e como foi definido que existirão 

duas malhas de controle PID, há a necessidade de que o CLP possua este recurso 

de software. 

Foi necessário determinar a arquitetura de hardware para comunicação entre 

o CLP, IHM e outros componentes do projeto, sendo definido que o controlador deve 

possuir uma porta de comunicação Ethernet e que um cabo de rede Ethernet com 

conectores RJ45 nas duas pontas ligará o CLP a um switch. Este switch será o meio 

físico responsável pela comunicação da IHM com o CLP, permitindo ainda que 

qualquer computador, com o software de programação compatível com o 

controlador, conectado ao switch também via cabo de rede, faça download e upload 

do programa do CLP. 

Outro ponto comum é a tensão de alimentação da CPU, IHM, switch, das 

entradas digitais e a tensão fornecida pelas saídas digitais, sendo que estas foram 

padronizadas em 24 Volts em corrente contínua.  

A primeira definição foi o fornecedor do CLP utilizado no projeto, neste estudo 

de caso optou-se pelo fabricante Allen-Bradley®. Foi consultado o guia de seleção 

do fabricante a fim de encontrar um modelo que atendesse os requisitos do projeto e 

dentre os disponíveis optou-se pelo CLP da família MicroLogix™, modelo 

MicroLogix™ 1400 código 1766-L32BXB. 

Segundo o catálogo do fabricante, este modelo, juntamente com os módulos 

de expansão possíveis, consome potência elétrica máxima de 55 Watts e possui 

como características principais a alimentação em 24 Vcc, vinte entradas digitais e 12 

saídas digitais incorporadas no módulo da CPU, permitindo sete expansões, 

totalizando até duzentos, cinquenta e seis pontos de I/O discretas, suportando 

módulos de expansão analógicas e apresenta como vantagem o bom custo 

benefício com uma porta Ethernet já incorporada, além de um display LCD como 

recurso adicional. Possui os recursos de software solicitados permitindo a 

programação em Ladder e algoritmo PID e outra vantagem deste modelo é a 

possibilidade da sua programação online. Os módulos de expansões analógicas 

compatíveis com essa família de CLPs são do mesmo fabricante e serão utilizadas 
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as expansões do código 1762-IF4 que possui quatro entradas analógicas e a 1762-

OF4 com quatro saídas analógicas. 

Vale ressaltar que existem no mercado diversos fabricantes de CLPs e além 

da Allen-Bradley®, podem-se citar como principais fabricantes de CLPs a ABB®, 

Schneider Electric® e Siemens®. Todas essas empresas possuem equipamentos e 

ainda famílias de produtos que poderiam atender as exigências já citadas deste 

projeto.  

É necessário que a alimentação do CLP, as entradas digitais, entradas 

analógicas e saídas analógicas sejam protegidas contra curto-circuito e por isso 

serão utilizados bornes fusíveis com LED indicativo de queima do fusível. As saídas 

digitais do CLP serão isoladas dos instrumentos de campo através de acopladores à 

relés também chamados de relés de contato seco, os quais terão suas bobinas 

acionadas pelas saídas em 24 Vcc e o permite uma corrente de até 6A e tensão de 

até 250 Vca/Vcc em seus contatos de saída.  

Já a IHM pode ser um modelo simples, pois será utilizada apenas para que o 

operador digite alguns setpoints do processo e verifique as falhas e alarmes, 

podendo ser monocromática. Assim foi selecionado o modelo PainelView Plus 

600™, código 2711P-T6M20D também da Allen Bradley®, alimentada em 24 Vcc, 

monocromática em tons de cinza, tela de seis polegadas touchscreen e possui uma 

porta de comunicação Ethernet. Por ser um modelo simples e com um display 

pequeno esse modelo consome apenas 15 Watts. 

Para a comunicação do CLP com outros dispositivos como a IHM e outros 

computadores foi escolhido um switch Ethernet da Allen Bradley® modelo Stratix 

2000™, +c4*7/ 1���-US05T, com cinco portas Ethernet para conectores RJ45, este 

dispositivo consome uma potência de 5 Watts. 

Além do CLP, a alimentação da IHM e do switch Ethernet também são em 24 

Vcc e serão protegidas por borne fusível, sendo fornecida por uma fonte chaveada 

monofásica a qual foi dimensionada com base no consumo de corrente do CLP, IHM 

e switch. Assim, uma fonte com saída de 24 Vcc e 5A é suficiente e o modelo 

escolhido foi código 1606-XLE120E, também do fabricante Allen Bradley®.  
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2.2.6.4 Desenvolvimento do esquema elétrico 

O esquema elétrico do projeto foi desenvolvido com auxílio do software de 

projeto Autodesk® AutoCAD® Electrical versão 2012. Este software é um AutoCAD 

especializado para projetos de controles elétricos. Os desenhos do esquema elétrico 

visam servir de roteiro para a montagem de todos os componentes do painel de 

comando projetado e interligação destes com os dispositivos de campo. 

No esquema elétrico está contido a alimentação do painel, fonte monofásica 

de alimentação, alimentações do CLP, IHM e switch, a forma correta de ligação dos 

dispositivos de entrada e saída no CLP e ao final dele consta o layout de montagem. 

Este diagrama também auxiliará no diagnóstico de falhas em futuras manutenções 

do mesmo.  

2.2.6.5 Desenvolvimento do programa aplicativo  

A programação do CLP foi realizada utilizando o software RSLogix 500® da 

Rockwell Software versão 8.30, empresa do mesmo grupo da Allen-Bradley, a 

Rockwell Automation. Para facilitar a confecção do programa foi elaborada uma lista 

com todas as entradas e saídas e seus respectivos endereços no formato padrão do 

software e o tipo de sinal (digital ou analógico) que cada ponto de I/O fornece ao 

CLP.  Abaixo, na tabela 2 estão relacionadas as entradas e na tabela 3 as saídas. 

Por fim no apêndice E traz o programa aplicativo completo do CLP. 
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Tabela 2 - Relação de entradas do projeto de automação 

n^ _`W def\X[gh]  i[njk lnmeXeg] 
1 N�1oENN1 o/9./ 43 E)307p-+*a  "*7*9a6 �8NqN 
� N�1oPNN1 o/9./ P'6:a4/0 - Liga  "*7*9a6 �8Nq1 
� N�1oPNN� o/9./ P'6:a4/0 - Desliga "*7*9a6 �8Nq� 
� N�1oPNN� o/9.o Pulsador - Reset Geral "*7*9a6 �8Nq� 
� N�1#rNN1 P/:s E:2'304a - Afasta Discos Manual "*7*9a6 �8Nq� 
� N�1#rNN1 P/:s "*03*9a - Aproxima Discos Manual "*7*9a6 �8Nq� 
� N�1#rNN� �'9/tNuq�a-'a6t1u  "*7*9a6 �8Nq� 
� N�1#rNN� �50/vs manual - Lento(0)/Rápido(1)  "*7*9a6 �8Nq� 
� N�1 wNN1 �3-:/0 �-4'9*>/ P/-9/ w30/ "*7*9a6 �8Nq� 
1N N�1rwNN1 �3-:/0 �-4'9*>/  *)*93 �>a-x/ "*7*9a6 �8Nq� 
11 N�1yEFNN1 y39/0-/  *7a4/ y3@*-a4/0 "*7*9a6 �8Nq1N 
1� N�1DSC001 �/9/0 43 a50/vs 4*:+/: - Ligado "*7*9a6 �8Nq11 
1� N�1BCM001 o/)ba 43 )a::a - Ligada "*7*9a6 �8Nq1� 
1� N�1��NN1 #/003-93 E6z90*+a y3@*-a4/0 �-a6c7*+a �81qN 
1� N�1 �NN1 L(>36 �anque Mistura �-a6c7*+a �81q1 
1� N�1P�NN1 P03::./ 4a )a::a �-a6c7*+a �81q� 
ORSTUV {|}~�}��� ����� 

  

Tabela 3 - Relação de saídas do projeto de automação 

n^ _`W def\X[gh]  i[njk lnmeXeg] 

1 N�1yEFNN1  *7a y3@*-a4/0 "*7*9a6 !8NqN 
� N�1o#�NN1  *7a b/)ba 43 a6*)3-9ax./ 43 )a::a "*7*9a6 !8Nq1 
� N�1"�#NN1 �50/v*)a /: 4*:+/: "*7*9a6 !8Nq� 
� N�1"�#NN1 �@a:9a /: 4*:+/: "*7ital !8Nq� 

� N�1��PNN1 �b03 �B6>'6a 43 "03-/ "*7*9a6 !8Nq� 
� N�1�#NN1 y3@30p-+*a 43 >36/+*4a43 041DSC001 �-a6c7*+a !8�qN 
� N�1F�NN1 �B6>'6a a6*)3-9ax./ �a-2'3 Mistura �-a6c7*+a !8�q1 
� N�1�#NN� y3@30p-+*a 43 >36/+*4a43 041BCM001 �-a6c7*+a !8�q2 

ORSTUV (Própria, 2013) 

 

Por outro lado a programação da IHM é realizada com outro software e no 

caso do modelo selecionado este é o FactoryTalk® View Studio.  A tabela 4 foi 

desenvolvida também para catalogar os endereços correspondentes da interação do 

CLP com a IHM e o foi utilizada a versão 5.10 para desenvolver esta aplicação.  
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Tabela 4 - Endereços correspondentes da comunicação entre o IHM e CLP 

n^ def\X[gh]  i[njk 
�jn�e

(Un.) 
lnmeXeg] 

1 �39P/*-9 �a6?a NN8 Grau Schopper �-93*0/ N a �N

(ºSR) 
L�:4 

� �39P/*-9 E:+a6/-a4/ 5a0a #/003-93 E6z90*+a �-93*0/ N a �1�

(A) 
L�:5 

� &0a' �+?/5530 )34*4/ 536/ 93:93 43

laboratório 
�-93*0/ N a �N

(ºSR) 
L�:6 

� �39P/*-9 43 #/003-93 E6z90*+a corrigido �-93*0/ N a �1�

(A) 
L�:7 

� �39P/*-9 �a6?a N18 L(>36 4/ �a-2'3 43

Mistura 
�-93*0/ N a 1NN

(%) 
L�:1 

� �39P/*-9 �a6?a N�8 P03::./ 4a �assa "3+*)a6 N a �

(kgf/cm²) 
F�:2 

� #/003-93 E6z90*+a �-:9a-9M-3a 4/ y3@*-a4/0 �-93*0/ N a �NN

(A) 
L�:30 

� L(>36 �-:9a-9M-3/ 4/ �a-2'3 43 �*:9'0a  �-93*0/ N a 1NN

(%) 
L�811 

� P03::./ �-:9a-9M-3a 4a �a::a "3+*)a6 N a �

(kgf/cm²) 
F�81� 

1N P/0+3-9a73) �-:9antânea de Abertura 
Válvula de Fluxo  

�-93*0/ N a 1NN

(%) 
L�8�1 

11 �36/+*4a43 �-:9a-9M-3a 4a o/)ba 43

Massa 
�-93*0/ N a 1��N

(RPM) 
L�8�� 

1� P/0+3-9a73) 43 �b309'0a �B6>'6a 43 F6'v/

em Manual 
�-93*0/ N a 1NN

(%) 
L�8�1 

1� �36/+*4a43 4a o/)ba 43 �a::a 3) �anual �-93*0/ N a 1NN

(%) 
L�8�� 

1� E)307p-+*a �9'a4a "*7*9a6 N /' 1 o�8NqN 
1� Fa6?a 43 y39/0-/  *7a4/ - Refinador "*7*9a6 N /' 1 o�8Nq1 
1� Fa6?a 43 y39/0-/  *7a4/ - Bomba de Massa "*7*9a6 N /' 1 o�8Nq� 
1� Fa6?a 43 y39/0-/  *7a4/ – Aprox. Discos "*7*9a6 N /' 1 o�8Nq� 
1� "*:+/: -/ P/-9/ w30/ "*7*9a6 N /' 1 o�8Nq� 
1� "*:+/: -/  *)*93 �>a-x/ "*7*9a6 N /' 1 o�8Nq� 
ORSTUV {|}~�}��� ����� 

 

No apêndice F encontram-se as imagens das seis telas do programa 

desenvolvido para a IHM, sendo que a tela 1 é a tela principal onde o operador 

deverá entrar com os setpoints do controle do grau Schopper-Riegler, da mesma 

forma para as tela 2 e 3 dos controles de nível e pressão respectivamente. As 

demais telas correspondem aos sinais que permitem o refinador ligar (tela 4) e os 
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discos afastarem ou aproximarem (tela 5) e o registro das falhas e alarmes 

programadas do processo (tela 6). 

Concluída a programação foi realizada a simulação em bancada do programa 

elaborado a fim de testar a lógica desenvolvida e seu funcionamento, minimizando 

as falhas durante um possível futuro star-up do projeto. Entretanto certos ajustes 

como tempos da sequência lógica e das malhas de controle devem ser realizados 

apenas na possível implementação do projeto.  

A bancada disponível para os testes foi a da UNIARP a qual possui um CLP 

MicroLogix™ 1200 que apesar deste modelo ser diferente do que foi utilizado no 

projeto, ambos são da mesma família, o número de pontos de entradas e saídas 

digitais disponíveis foram suficientes para realizar os testes, porém como a bancada 

possui apenas duas entradas e duas saídas analógicas, optou-se por  realizar uma 

segunda versão do programa aplicativo adaptando o original para ser testado na 

bancada e realizado destes individuais para cada uma das três malhas. Foi utilizado 

ainda um notebook para comunicar com o CLP via porta Ethernet, realizar download 

do programa na bancada e monitorar o seu funcionamento. 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

O projeto de automação foi desenvolvido com base no estudo de caso, onde 

foram executados os passos que foram apresentados na metodologia, para atender 

aos objetivos de pesquisa.  

Sabendo da importância da refinação para a fabricação de papel e da 

deficiência deste setor na empresa, foi elaborada uma proposta de automação 

visando obter controle do grau de refinação e evitar que uma mesma massa de 

papel fosse refinado mais de uma vez, devido ao transbordo do tanque de mistura 

presente onde a massa é armazenada após ser refinada para posterior utilização na 

máquina de papel. 

A realização da primeira etapa foi fundamental para o sucesso do trabalho, 

onde foram realizadas a coleta de dados do sistema atual e a realização de 

entrevistas com funcionários da empresa para que se pudessem estabelecer os 

requisitos necessários para o sistema futuro. 
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Somente depois de levantar estes dados e requisitos é que se pode iniciar o 

desenvolvimento do projeto de automação, definir o funcionamento futuro, 

dimensionar o CLP, IHM e outros materiais necessários para o painel de comando. 

Assim, pode-se definir todos os equipamentos para montagem, confeccionar o 

esquema elétrico do projeto, elaborar a lista de materiais e realizar a programação 

da aplicação. 

Por outro lado, o dimensionamento e especificação dos refinadores, discos, 

motores, acionamentos elétricos, instrumentação necessária, como válvulas e 

sensores para aplicações em indústrias de papel e demais equipamentos que não 

constem na lista em anexo, não fazem parte do escopo do projeto e são de 

responsabilidade da empresa que deseje implementar o projeto. 

É muito importante que todas as recomendações sejam seguidas, que o 

dimensionamento e especificação dos sensores e atuadores de responsabilidade da 

empresa sejam realizados corretamente e que a massa fornecida para alimentar o 

refinador possua o controle de consistência, pois do contrário, a eficiência do projeto 

pode ser comprometida.  

Apesar de o projeto não ter sido executado ainda pela empresa este se 

encontra em condições de ser aplicado, sendo necessário apenas que seja feita 

uma análise da viabilidade econômica para tal. Assim, no memorial descritivo estão 

descritas os passos que devem ser seguidos para a execução da automação do 

processo em um refinador de massa de papel em baixa consistência na Adami S/A 

de Caçador, SC. O presente projeto pode ainda ser executado para estudos de 

casos semelhantes, mediante aplicação do método proposto no capitulo 2.2 

Metodologia. 
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2.3.1 Memorial Descritivo 

2.3.1.1 Finalidade 

O presente memorial tem por finalidade orientar e complementar a elaboração 

do projeto de automação do processo de refinação em baixa consistência na 

empresa Adami S/A. O projeto consiste na instalação de um CCA5, no formato de 

uma mesa de comando, na área de refinação da empresa. Neste local já existem as 

instalações elétricas do sistema atual, sendo que a instalação do sistema de força 

será mantida e o painel de comando atual substituído pelo CCA. Será necessária 

apenas a ligação no CCA de um cabo de alimentação geral para os equipamentos 

presentes na mesa de comando e cabos correspondentes de toda a instrumentação 

do refinador que será automatizado. Estes cabos deverão ser ligados na mesa de 

comando conforme o esquema elétrico (apêndice D), e estão descritos abaixo.  

2.3.1.2 Alimentação 

É necessário ser fornecido ao CCA alimentação monofásica em 220 Vca, 

sendo que esta deverá ser constituída de três condutores: um condutor fase, um 

neutro e um terra. Como a corrente máxima do painel de controle será de 10 A, os 

três condutores devem ser dimensionados de acordo com a NBR 5410, norma 

técnica da ABNT para instalações elétricas em baixa tensão de modo que suportem 

no mínimo esta corrente.  

2.3.1.3 Condutores 

Os condutores devem ser instalados em lances únicos, sem emendas, e 

devem estar devidamente identificados. O condutor Neutro sempre será na cor azul 

                                            
5 CCA – Centro de Controle de Automação 
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claro, o condutor Terra na cor verde ou verde-amarelo, e o condutor Fase na cor 

vermelha, branco ou preto. O fabricante do CLP recomenda ainda que os cabos que 

interligam os dispositivos de campo, de sinais analógicos, com o CLP sejam 

blindados a fim de evitar interferências eletromagnéticas nos sinais. 

2.3.1.4 Entradas digitais 

Para o correto funcionamento da automação do processo de refinação a 

empresa deverá fornecer para as entradas digitais do CLP sinais da amplitude 24 

Vcc, dos seguintes dispositivos: 

a) Sensor indutivo de ponto zero dos discos; 

b) Sensor indutivo de limite avanço dos discos; 

c) Retorno ligado do motor do refinador; 

d) Retorno ligado do motor aproximador dos discos; 

e) Retorno ligado do motor da bomba de alimentação de massa. 

2.3.1.5 Saídas digitais 

Conforme a sequência de operações programada, o CLP fornecerá ao 

processo o fechamento de um contato de relés acopladores, com características já 

mencionadas anteriormente, para as funções de: 

a) Liga refinador; 

b) Habilita a bomba de alimentação de massa a ligar; 

c) Aproxima discos; 

d) Afasta discos; 

e) Abre válvula dreno. 
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2.3.1.6 Entradas Analógicas 

Para as entradas analógicas são necessários sinais analógicos proporcionais 

de: 

a) Nível do tanque de mistura; 

b) Pressão da massa; 

c) Corrente elétrica do motor do refinador. 

 

 No caso da Adami S/A já se encontra instalado um transformador de corrente 

utilizado para medir a corrente elétrica do motor do refinador e um amperímetro 

analógico para indicar ao operador o valor da corrente instantânea. Sendo que é 

necessária a instalação de um transdutor de corrente elétrica para transformar o 

sinal de corrente do refinador para um valor proporcional que possa ser processado 

pelo CLP e indicado na IHM, assim o amperímetro poderia ser extinto. Para as 

outras duas grandezas é necessário que sensores analógicos sejam instalados a fim 

de transmiti-las as ao CLP.  

2.3.1.7 Saídas Analógicas 

Conforme a lógica de controle do programa serão fornecidos sinais 

analógicos de saída para: 

a) Válvula proporcional de alimentação do tanque de mistura; 

b) Referência de velocidade para o inversor de frequência do motor da 

bomba de massa do tanque de estocagem; 

c) Referência de velocidade para o inversor de frequência do motor de 

aproximação dos discos. 
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2.3.1.8 Componentes 

A lista completa dos materiais necessários para a montagem do painel de 

controle do projeto de automação se encontra no Apêndice B e, como já 

mencionado, os seus componentes foram especificados com base no padrão de 

marcas e modelos da Adami S/A sendo que, no caso da aplicação do projeto em 

outra empresa, este pode ser adaptado e esta lista de materiais especificada com 

equipamentos semelhantes que atendam os requisitos anteriormente descritos, de 

outros fabricantes. 

 

2.3.1.9 Generalidades 

Recomenda-se que os sinais de entradas e saídas analógicas sejam 

proporcionais em níveis de corrente elétrica de a 4 à 20mA, pois estes sinais 

possuem maior imunidade a ruídos do que sinais de tensão. Por fim, é muito 

importante que a ligação dos instrumentos de campo ao CLP seja realizada 

observando atentamente as orientações dos manuais de cada instrumento. 

Para atender a NR-10, há um sinalizador na cor amarela que indicará 

presença de tensão na mesa de comando, porém, devem-se realizar manutenções 

preventivas a fim de testar o correto funcionamento do sinaleiro. Apesar de, em sua 

predominância, a tensão presente na mesa ser de 24 Vcc é recomendado ainda que 

sejam realizadas manutenções nesta apenas em ausência de tensão e apenas por 

técnico devidamente treinado e autorizado para tal, com ferramentas e 

equipamentos de proteção individual adequados. A mesa de comando deverá 

permanecer fechada de modo a não permitir o acesso aos componentes internos à 

pessoas que não preencham os requisitos anteriormente citados. 
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3. CONCLUSÃO 

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido a partir de um problema encontrado 

no setor de refinação em uma fábrica de papel para embalagens da cidade de 

Caçador-SC, a Adami S/A. O problema consistia em projetar a automação do 

processo de refinação em baixa consistência a fim de se controlar o grau de 

refinação automaticamente.  

Com base no estudo do processo, levantamento dos dados em campo e 

entrevistas com pessoas da empresa foi elaborada uma proposta de fluxograma 

para a automação e através dele foi desenvolvido o projeto de automação 

propriamente dito com o esquema elétrico para a montagem de um CCA em forma 

de uma mesa de comando, lista de materiais necessários para tal e a programação 

do CLP e IHM para a automação. Apesar de não ter sido executado ainda a 

resposta ao problema se mostra eficiente, pois a automação do refinador permitirá o 

controle automático do grau de refinação em baixa consistência e a pressão da 

massa, o que controlará e dará maior uniformidade na qualidade da massa que será 

utilizada posteriormente na máquina de papel. Além de evitar que a massa seja 

refinada mais de uma vez devido ao transbordo do tanque de mistura, através do 

controle do seu nível. 

Buscando adquirir um bom embasamento teórico a respeito de como 

desenvolver um projeto de automação de refinação da massa de papel em baixa 

consistência, no capítulo de número dois, correspondente ao desenvolvimento do 

trabalho, consta o referencial teórico utilizado contendo revisão bibliográfica sobre a 

fabricação de papel, com ênfase na refinação da massa de papel em baixa 

consistência, projetos e automação, controlador lógico programável e interface 

homem-máquina.  

Posteriormente, há a metodologia com os passos seguidos para atingir os 

objetivos do estudo de caso, sendo que as etapas do método de estudo foram 

avaliar, coletar dados e realizar entrevistas na empresa onde o estudo foi realizado, 

desenvolver o projeto da automação, especificação dos componentes e elaboração 

da lista de materiais, desenvolver o esquema elétrico e programas aplicativos do 

CLP e IHM. 
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Ao final da metodologia foi realizada simulações do projeto em bancada, onde 

foi encontrada uma grande dificuldade para realizar a comunicação do CLP 

disponível na bancada com o notebook utilizada para o desenvolvimento dos 

softwares do CLP e da IHM. O problema se deu devido à incompatibilidade da 

versão do Microsoft® Windows 8© instalado no notebook com o software 

responsável por criar o driver de comunicação entre o CLP e o computador, o 

RSLinx®. Este driver é necessário para descarregar (download) o programa 

desenvolvido no CLP, além de permitir o monitoramento online da lógica do CLP e 

simular a comunicação dos programas da IHM e CLP.  Porém, após algumas 

tentativas o problema foi solucionado, a simulação realizada e corrigidos os 

pequenos erros encontrados nos programas.  

Por fim no capítulo dois ainda, foi realizada a apresentação, análise dos 

dados e resultados onde foi elaborado um memorial descritivo que servirá como guia 

para a execução do projeto. 

Acreditando que o projeto de automação teve uma resposta positiva ao 

problema e podendo deste derivar projetos de execução da automação na Adami 

S/A ou adaptá-lo para outros estudos de caso, sugere-se ainda trabalhos futuros de 

estudo das características da matéria-prima utilizada pela Adami S/A e qual seria o 

tipo de disco do refinador mais adequado para ela, dimensionamento da 

instrumentação necessária, sintonia das malhas PID de nível e pressão e 

elaboração de um modelo matemático para otimizar o controle do grau de refinação. 
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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 Adami S/A. 

 

1. Como é o modo de operação atual? 

 

2. Qual é o tipo de medição para avaliar a refinação e de que forma é realizada? 

 

3. Qual é a frequência de correção efetuada nos refinadores durante o dia? 

 

4. Existe controle de consistência de entrada, pressão de entrada, pressão de 

saída, fluxo de massa no refinador atualmente? 

 

5. Há mais alguma grandeza medida ou sensor instalado no sistema hoje? 

 

6. Quais os tipos de papéis fabricados na empresa e que tipo de matéria-prima 

eles utilizam? 

 

7. No presente sistema, é realizada separadamente a refinação de fibras curtas 

e refinação das fibras longas? 

 

8. Acha importante automatizar esse processo? 

 

9. Tem sugestões e/ou solicitações para o funcionamento do sistema que 
devem ser consideradas no projeto de automação? 
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APÊNDICE B – LISTA DE MATERIAIS 

(continua) 

def\X[gh] �j�X[\jn�e ��m[�] �n� ��m� 

�*+0/ /7*v 1�NN #P� �� �++, �N

entradas digitais 24 Vcc, 12 saídas 
digitais 

�663- o0a463� 1���� ��o�o 5x 1 

�c4'6/ 43 3v5a-:./ +/) � 3-90a4a:

analógicas em Tensão ou Corrente   
�663- o0a463� 1���-IF4 5x 1 

�c4'6/ 43 3v5a-:./ +/) � :a(4a:

analógicas em Tensão ou Corrente   
�663- o0a463� 1���-!F� 5x 1 

�r� PANEL VIEW PLUS 600 
GRAYSCALE 

�663- o0a463� ��11P�����N" 5x 1 

F/-93 43 a6*)3-9ax./ )/-/@B:*+a

120-240 Vca/24 Vcc-5 A 
�663- o0a463� 1�N��� E1�NE 5x 1 

��*9+? ��y���� �NNN -./

gerenciável 5 Portas RJ45 
�663- o0a463� 1������N�� 5x 1 

o/0-3 :3+*/-B>36 5/09a @usível 
iluminado tipo mola 10-57 Vac/Vcc 

�663- o0a463� 1����yFo��� 5x �� 

F':(>36 43 >*40/ 1� �a)a-?/ � v

20mm  
   5x � 

F':(>36 43 >*40/ N,�� �a)a-?/ � v

20mm  
   5x �� 

o/0-3 036z 24 Vcc , 6A �663- o0a463� �NN-HLT2Z24 5x 1� 
�')530 5a0a b/0-3 036z �663n Bradley �NN�o��No 5x 1 
o/0-3 #*-�a �,� ))� �663- o0a463� 1���-L3 5x �� 
o/0-3 9300a �663- o0a463� 1���-LG3 5x 1N 
�a)5a 5a0a b/0-3 �663- o0a463� 1���-PP3 5x � 
P/09a *43-9*@*+a4/0 5a0a @*/ 1,� ))�,

comprimento 18mm 
#3)a0

Legrand 
����1 5x �NN 

�43-9*@*+ador de grupo �663- o0a463� 1���-GM35 5x 1N 
P/:93 43 3v903)*4a43 �663- o0a463� 1���-EAJ35 5x 11 
"*:;'-9/0 )/-/5/6a0 1N � �663- o0a463� 1���-SP1C100 5x 1 
"*:;'-9/0 )/-/5/6a0 � � �663- o0a463� 1���-SP1C060 5x � 
"*:;'-9/0 )/-/5/6a0 � � �663- o0a463� 1��2-SP1C030 5x 1 
"*:;'-9/0 )/-/5/6a0 � � �663- o0a463� 1���-SP1C020 5x 1 
"*:;'-9/0 )/-/5/6a0 0,5 A �663- o0a463� 1���-SP1C005 5x 1 

o/9./ 43 3)307p-+*a �30)36?/ 9*5/

soco 40mm, "girar para destravar" + 
2NF 

�+?-3*430

E63+90*+
�o�o���� 5x 1 

o/9./ P'6:a4/0 Verde completo + 
NA 

�+?-3*430

Electric 
�o�o���11 5x 1 
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(conclusão) 

def\X[gh] �j�X[\jn�e ��m[�] �n� ��m� 
o/9./ P'6:a4/0 �30)36?/ +/)5639/

+ NF 
�+?-3*430

Electric 
�o�o����� 5x 1 

o/9./ P'6:a4/0 �zul completo + 
contato NA 

�+?-3*430

Electric 
�o�o��1 5x 1 

ootão Comutador manopla curta 
preto 2 pos. fixas + NA 

�+?-3*430

Electric 
�o�o"�1 5x � 

o/9./ #/)'9a4/0 )a-/56a +'09a

preto 3 pos. fixas com retorno ao 
centro + 2NA 

�+?-3*430

E63+90*+
�o�o"�� 5x 1 

�*-a6*�a4/0 �)a036/ +/)  E"

integrado 230�240Vca  
�+?-3*430

E63+90*+
�o�o��� 5x 1 

#ab/ @63v(>36 ��N� 1,�))� P039/ #/0@*/  ) 1NN 
#ab/ @63v(>36 ��N� 1,�))� ��'6 #/0@*/  ) 1NN 
#ab/ @63v(>36 ��N� 1,�))� �3043 3

amarelo 
#/0@*/  ) 1NN 

#ab/ @63v(>36 ��N� 1,N))�

Vermelho 
#/0@*/  ) 1NN 

#ab/ @63v(>36 ��N� 1,N))� P03to #/0@*/  ) 1NN 
#ab/ 0343 E9?30-39 +a937/0*a #��

5e Azul 
F'0'�a�a ����&��P ) 1N 

#/-3+9/0 y�-45   5x � 
#a6?a: 56B:9*+a: �*5/ r"

50x80x2000mm 
r36630)a--

Tyton 
r"�" 5x � 

P/09a-documentos em plástico ���#! �o �N�N 5x 1 
�3:a 43 +/)a-4/ ��Nv1�NNv��N

(AxLxP)  
�a'-': ��� 1�N 5x 1 

�/)a4a �*:93)a �, 5a40./ -/0)a

ABNT NBR 14136,  2P+T 10 A 
P*a6  370a-4 ���N�N 5x 1 

#/-;'-9/ 43 >3-9*6ax./ t�3-9*6a4/0,

Grelha e Filtro) 220 Vca , 18 VA,  
Linha STD, 130x130mm 

���#! ��11N 5x � 

#/-;'-9/ 43 7036?a 3 @*690/ 6*-?a STD, 
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APÊNDICE C – FLUXOGRAMA PROPOSTO 
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APÊNDICE D – DIAGRAMA ELÉTRICO 
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APÊNDICE E – PROGRAMA APLICATIVO CLP 
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APÊNDICE F – TELAS DO PROGRAMA APLICATIVO DA IHM 

 


