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O presente projeto tem como objetivo apresentar alternativas de automação 

para o sistema de abastecimento de Diesel em seis tanques, onde o nível do 

combustível precisa permanecer entre dois limites, o set point. Para que este 

processo, que atualmente ocorre de forma manual seja automatizado, foram 

utilizados instrumentos de medição do nível (sensores) e também válvulas 

solenoides que liberaram a entrada ou não, do combustível para dentro dos tanques, 

que monitorados e comandados por um Controlador Lógico Programável, 

programado para atender aos objetivos propostos. Um fator importante deste projeto 

é que a automação será em área classificada, ou seja, local com presença de 

combustíveis que necessita de práticas especiais, afim de que a segurança seja 

mantida. Como resultado, tem-se um projeto completo de automação, pronto para 

ser implantado, que trará além da segurança, outros benefícios ao ambiente e à 

empresa. 

Palavra-Chave: Área Classificada, Controle de Nível, Combustível, Controlador 

Lógico Programável. 



���	��L	

This project aims to present automation alternatives to control the Diesel 

supply system in six tanks where the fuel level must remain between two limits, "the 

set point". For this process, which currently occurs manually, to be automated 

instruments were used to measure the level (sensors) and also solenoid valves that 

released or not the entry of fuel into the tanks, which are monitored and controlled by 

a Programmable Logic Controller, programmed to meet the proposed objectives. An 

important factor of this project is that automation will take place in a classified area, 

that is, an area with the presence of fuels that require special practices, so that 

security is maintained. As a result, it is a complete automation project, ready to be 

applied, which will bring in addition to safety, other benefits to the environment and to 

the company. 

Keyword: Classified area, Level Control, Fuel, Programmable Logic Controller. 
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1 INTRODUÇÃO 

A automação industrial teve início com a criação das linhas de montagens 

automobilísticas por Henry Ford, na década de 20. Desde então o avanço 

tecnológico nas mais diversas áreas da automação industrial tem sido cada vez 

maior, proporcionando um aumento na qualidade e volume de produção, assim 

como, redução de custos. O avanço da automação está ligado, em grande parte, ao 

avanço da microeletrônica, que se deu nos últimos anos. Os Controladores Lógicos 

Programáveis (CLPs) surgiram na década de 60 e substituíram os painéis de 

controle com relés, que eram de difícil manutenção e modificação de comandos.  

Pode se descrever então automação como sendo um conjunto de técnicas 

que nos permitem construir um sistema capaz de interagir com o meio e trazer 

ótimos resultados, se comparados com o objetivo final. Os sistemas de automação 

modernos podem ser resumidos em três divisões: os sensores, que fazem a leitura 

da situação atual; os controladores que fazem os cálculos e o ajuste para tornar a 

situação real o mais próximo possível do valor desejado (set point) através da ação 

dos atuadores, que é a parte do sistema responsável pela correção do meio que se 

pretende controlar. Isso caracteriza um sistema em malha fechada, também 

conhecidos como sistemas de realimentação.  

Com o objetivo de estudar e comentar estas formas de controle e automação, 

em especial o controle de nível de um líquido inflamável, utilizando um sistema de 

malha fechada, incluindo também os cuidados necessários com a segurança, e 

baseado nessas informações, realizou-se o trabalho subscrito.  

1.1 TEMA 

Projeto de automação. 
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1.2 PROBLEMA 

Como fazer um projeto de automação para o abastecimento de combustível 

(óleo Diesel) nos tanques dos motores dos geradores de energia elétrica da 

empresa Videplast® Indústria de Embalagens LTDA, instalada no município de 

Videira? 

1.3 JUSTIFICATIVA. 

Para que uma automação deste porte seja efetuada com segurança, é preciso 

fazer um projeto, contendo todas as especificações de cada equipamento utilizado, 

qual será sua função na instalação e como ele funciona, lembrando que a área onde 

será instalada é uma zona de risco e tudo precisa ser minuciosamente descrito 

dentro do projeto. É necessário então ferramentas de auxilio como: esquema elétrico 

da instalação, programa para o controlador lógico programável e memorial descritivo, 

para que o projeto seja executado e alcance os objetivos esperados. 

Atualmente estão em funcionamento na área de geração de energia da 

empresa Videplast, dez geradores de energia elétrica, que funcionam em horário de 

ponta, das 18h30min às 21h30min, a fim de reduzir os custos na fatura de energia 

elétrica da empresa, bem como em possíveis emergências como falta de energia 

elétrica e outras anomalias do sistema elétrico. Para que a indústria não perca tempo 

de produção e não ocorram atrasos e outros imprevistos gerados por esta falta de 

energia elétrica, uma vez que existem vários processos que se interrompidos geram 

prejuízos enormes, é de suma importância que o sistema funcione sem problemas. 

No abastecimento dos motores que movimentam os geradores de energia 

elétrica atualmente na empresa existe um reservatório de óleo Diesel em um nível 

elevado, para que o óleo desça até a área onde está localizado o setor de geração 

da empresa pela força da gravidade. O combustível chega então à outra 

extremidade da tubulação onde estão localizados registros que são fechados e 

abertos para encherem os tanques individuais de cada máquina.   
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Este processo de abastecimento, que hoje é realizado totalmente manual por 

um único operador que faz o fechamento e abertura de válvulas, do tipo registro. E 

isto irá depender da análise visual deste sobre os tanques. Mas esta análise é muito 

difícil, pois os tanques não possuem mostrador que visualize a parte interna, o que 

acaba gerando perdas de combustível por nível alto e de modo geral, não tem uma 

precisão no nível dos tanques. 

A automação do processo de abastecimento dos geradores é de grande 

importância, pois com o controle de forma remoto, irá tirar o funcionário de uma 

situação de risco, trará mais confiabilidade e rapidez para a operação. A utilização 

de válvulas solenoides na liberação e estancamento do líquido combustível para 

dentro dos tanques substituirá a presença do operador em contato com o Diesel e os 

motores trabalhalhando em alta temperatura, e executará a tarefa com muito mais 

rapidez no fechamento e abertura das várias válvulas, sendo que os sensores para 

detecção do nível irão dar muito mais precisão na quantidade de combustível 

depositada dentro de cada tanque e evitarão o desperdício. Com basicamente estes 

atuadores, sensores e um sistema de segurança rigoroso ligados a um controlador 

lógico programável, devidamente programado, seu funcionamento oferecerá uma 

grande evolução para o processo. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um projeto de automação para o sistema de abastecimento de 

óleo Diesel em seis tanques de motores acoplados aos geradores de energia elétrica 

da empresa Videplast Indústria de Embalagens LTDA. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar a revisão bibliográfica sobre Automação. 



@F

b) Realizar a revisão bibliográfica sobre sensores, atuadores e controlador 

lógico programável para utilizar no projeto. 

c) Realizar a revisão bibliográfica sobre área classificada e segurança de 

sistemas automatizados.  

d) Projetar o sistema de abastecimento automatizado. 

e) Comentar os resultados obtidos. 

1.5 MÉTODO 

a) Fazer o estudo e escolha dos modelos dos sensores, atuadores, e 

controlador a ser utilizado, conforme a segurança necessária a cada 

componente do projeto. 

b) Fazer o estudo e descrever qual a melhor forma de instalação de cada 

componente do projeto, como será seu funcionamento, as peças utilizadas, 

por que foram escolhidas para determinada atividade dentro do processo. 

c) Fazer o programa para um Controlador Lógico Programável para a 

aplicação citada. 

d) Descrever e comentar o processo que é utilizado atualmente no 

abastecimento e o processo totalmente automatizado proposto no trabalho. 
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2 PROJETO DE AUTOMAÇÃO 

Na visão de muitos autores tais como: Shigley (1981) e Norton (2004), 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 colocados em prática, resultam em algo concreto ou em um 

conjunto de informações que permita a sua realização. 

Como é que um engenheiro soluciona os seus problemas? Projetando!   É 
através do projeto que o engenheiro aplica de forma mais significativa os 
seus conhecimentos técnicos e científicos. Não esquecer que o 
conhecimento do contexto onde está inserido este projeto é importante. 
(BAZZO e PEREIRA, 2000, p. 72) 

Aproveitando esta citação, será descrito uma breve definição também de 

Bazzo e Pereira, (2000, p. 73) de como pode - se definir um projeto: 

Definindo-se de forma rápida e abrangente, pode-se dizer que o projeto é o 
conjunto de atividades que precede a execução de um produto, sistema, 
processo e serviço. Projetar é estabelecer um conjunto de procedimentos e 
especificações que, se postos em praticas, resultam em algo concreto ou 
em um conjunto de informação. Assim, o processo do projeto é a aplicação 
especifica de uma metodologia de trabalho na resolução de problemas.  

O processo completo de projeto, do início ao fim, segundo Shigley (1981) 

começa com a identificação de uma necessidade e a decisão de fazer alguma coisa 

sobre ela. Após muitas interações, o processo termina com a apresentação dos 

planos para satisfazer à necessidade. Como está representado na figura 1, e 

explicado no texto seguinte. 

A identificação ou o reconhecimento da necessidade constitui um ato 

altamente criativo, porque a necessidade pode ser somente um vago 

descontentamento, um sentimento de inquietação ou de que algo não está correto. A 

definição do problema deve incluir todas as especificações para o objeto que se 

deseja projetar. As especificações estabelecem os elementos de entrada e as 

respostas, as características e as dimensões que o objeto deve ter, o espaço 

ocupado e todas as limitações dessas quantidades. As especificações definem: o 

custo, a quantidade a ser fabricada, a vida esperada, a temperatura de operação e a 

confiabilidade. Os itens óbvios das especificações são as velocidades, os avanços 

esperados. 
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Figura 1- As fases de um projeto 

Fonte: SHIGLEY (1981). 

Os processos de fabricação disponíveis, juntamente com as instalações de 

uma determinada fábrica, constituem as restrições à liberdade do projetista e, 

portanto, são partes das especificações implícitas. Qualquer elemento que limite a 

liberdade de escolha do projetista é uma especificação.  

Após ser definido o problema e depois de se obter o conjunto de 

especificações escritas e implícitas, o próximo passo é a síntese de uma solução 

ótima. Não se pode, porém, realizar a síntese sem a análise e a otimização, porque 

se deve analisar o sistema para determinar se o desempenho está de acordo com as 

especificações. A análise pode revelar que o sistema não é ótimo. Se o projeto falhar 

em um ou em ambos os testes, deve-se recomeçar a síntese. 

A experiência tem indicado, que o projeto é um processo de interação no qual 

se trabalha em etapas, avaliam-se os resultados, e então, retorna-se a uma fase 

anterior. Assim, podem-se sintetizar diversos componentes de um sistema, analisá-

los e otimizá-los, e retornar à síntese, para verificar-se o efeito sobre as demais 
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peças do sistema. É geralmente impossível concluir com êxito um projeto sem fazer 

várias interações.  

A avaliação é a fase onde se verifica se o projeto será bem sucedido. 

Compreende o teste de um protótipo em laboratório, com o objetivo de descobrir se 

o projeto satisfaz realmente à necessidade, se é confiável, se competirá com êxito 

com produtos similares, se é de fácil ou difícil manutenção ou de regulagem fácil. A 

apresentação do projeto para outras pessoas interessadas na execução é o 

processo final e vital do projeto. SHIGLEY (1981) 

2.1 CLASSIFICAÇÕES DE PROJETO 

Numa tentativa de sistematizar as diversas modalidades de processo de 

projeto dentro da engenharia, deve-se primeiramente distinguir o projeto 

propriamente dito do reprojeto. No projeto, parte-se de uma necessidade detectada 

no mercado e busca-se chegar a um produto que atenda tal necessidade, sem partir 

apenas para a modificação e melhoria de um produto já existente. No reprojeto, um 

produto já existente satisfaz deficientemente uma necessidade do mercado. Parte-se 

então para a modificação desse produto a fim de que o mesmo venha melhor 

atender àquela necessidade (ZAIONS, 2008). A Figura 2 ilustra a diferença básica 

do projeto para o reprojeto.  

Figura 2- Projeto versus reprojeto. 

Fonte: (ZAIONS, 2008)
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Zaions (2008) classifica os processos de projeto, quanto à originalidade da 

tarefa e do princípio de solução, nas três modalidades: 

a) projeto original que envolve a elaboração de um princípio de solução 

original para um sistema, independentemente da originalidade da tarefa; 

b) projeto adaptativo que envolve a adaptação de um sistema conhecido para 

uma nova tarefa. O princípio de solução permanece o mesmo; 

c) projeto variante que envolve a variação de certos aspectos do sistema 

escolhido tal como tamanho, formas e configurações, sem, no entanto 

alterar a sua função. 

Por fim, Ferreira (1997) apud ZAIONS, (2008, p. 22) alerta para algumas 

diferenciações na natureza do projeto com relação à quantidade de itens a serem 

fabricados. Nos casos extremos haveria: 

a) projeto para produção unitária, ou em pequeno número - o problema 

reside principalmente em atingir a função requerida e satisfazer às 

propriedades desejadas. A ênfase é dada em relação à robustez e à 

funcionalidade, uma vez que normalmente não é possível se construir e 

testar um protótipo. Intensivo trabalho deve ser despendido às fases 

iniciais do processo de projeto conceitual e preliminar; 

b) projeto para produção em grandes lotes ou para a produção em massa, 

onde uma especial ênfase deve ser dada à formalização dos desenhos e 

documentos de projeto. É usual fabricar e testar um protótipo a fim de 

verificar se as funções de projeto foram alcançadas e de trazer ao projeto 

qualquer deficiência observada, para que seja corrigida. Ferramentas 

especiais, gabaritos e fixações para manufatura também devem ser 

preparadas. 
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3 AUTOMAÇÃO 

Automação é um conjunto de técnicas por meio das quais se constroem 

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

recebidas do meio sobre o qual atuam. Com base nas informações recebidas, o 

sistema calcula a ação corretiva mais apropriada e a executa, por meio dos 

atuadores. Isso caracteriza um sistema em malha fechada, também conhecidos 

como sistemas de realimentação. 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, 

conforme Santos e Silveira (1998) descrevem, 

A palavra Automação é um neologismo oriundo da língua inglesa, inventado 

pelo marketing da indústria de equipamentos na década de 60. Entende-se por 

automação qualquer sistema, apoiado em computadores (microprocessadores), que 

substitua o trabalho humano e que vise soluções rápidas e econômicas para atingir 

os complexos objetivos da indústria e dos serviços. Decorre da necessidade de 

garantir as especificações técnicas de produção visando à qualidade intrínseca do 

produto, reduzir os custos de produção e maior controle e qualidade das 

informações de processo, facilitando o planejamento e controle da produção. 

Podendo implicar na implantação de sistemas interligados e assistidos por redes de 

comunicação ou não. (FLORIANO, [200-?]) 

O conceito de automação inclui a ideia de usar a potência elétrica ou 

mecânica para acionar algum tipo de máquina, ou realizar alguma tarefa, 

substituindo o serviço humano. Na automação deve-se acrescentar ao processo 

algum tipo de inteligência para que ela execute sua tarefa de modo mais eficiente e 

com vantagens econômicas e de segurança. (RIBEIRO, 1999) 

Ribeiro (1999, p.1.1) usa varias formas para conceituar automação: 

Automação é a substituição do trabalho humano ou animal por máquina. 
Automação é a operação de máquina ou de sistema automaticamente ou 
por controle remoto, com a mínima interferência do operador humano. 
Automação é o controle de processos automáticos. 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 varia com o ambiente e experiência da pessoa 

envolvida. Muitas pessoas ainda confundem automação e automatização. 
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O termo automatização se difundiu desde a construção das primeiras 
maquinas e se consolidou com a Revolução Industrial; portanto, 
automatização esta indissoluvelmente ligada à sugestão de movimento 
automático, repetitivo, mecânico e é sinônimo de mecanização, então 
reproduz ação. Caso se entenda que tal mecanização implica somente em 
uma ação cega, sem correção, tem-se um sistema no qual a saída 
independe da entrada, ou seja, não existe uma relação entre o valor 
desejado para um sistema e o valor recebido por estes, por meio da variável 
responsável por sua atuação. Diz-se que esse tipo de controle se dá por 
malha aberta. (SANTOS e SILVEIRA, 1998, p. 23) 

Neste caso, o sistema terá o mesmo comportamento independente do 

resultado obtido, pois ele é determinado por leis físicas indissoluvelmente 

associadas ao hardware utilizado. Hardware que pode ser de natureza mecânica, 

elétrica, térmica, hidráulica, eletrônica ou outra. Isso caracteriza a principal diferença 

entre automatização e automação ou controle de um processo. 

3.1 CONTROLE AUTOMÁTICO 

A automação está intimamente ligada à instrumentação. Conforme Ribeiro 

(1999), cada vez mais instrumentos diferentes são usados para realizar a 

automação. Com a evolução do controle automático, são necessários instrumentos 

para realização de muitas tarefas desde a leitura das variáveis até a correção do 

processo. Isto é controle automático. O primeiro termo usado para definição deste 

processo foi o de controle automático de processo. Foram usados instrumentos com 

as funções de medir, transmitir, comparar e atuar no processo, para se conseguir um 

produto desejado com pequena ou nenhuma ajuda humana. 

Com o aumento da complexidade dos processos, o tamanho das plantas, as 

exigências de produtividade, a segurança e a proteção do meio ambiente, além do 

controle automático do processo, surge a necessidade de monitorar o controle 

automático. Ribeiro (1999, p.1.2), explica então que a partir daí surgiu o termo 

automação: 

A partir deste novo nível de instrumentos, com funções de monitoração, 
alarme e intertravamento, é que apareceu o termo automação. As funções 
predominantes neste nível são as de detecção, comparação, alarme e 
atuação lógica.  

Sabe-se então, que através da automação podemos controlar e monitorar 

vários processos dentro da indústria. Segundo Ribeiro, (2003) todo processo possui 

um fluxo de material, energia ou ambos. O fluxo de material ou energia é manipulado 
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sob o comando de um controlador cujo objetivo é manter a variável do processo em 

um valor desejado; este valor é chamado de ponto de ajuste (set point). Por 

exemplo: um controlador de nível de um tanque manipula a vazão do líquido que 

entra no tanque. Um controlador de pressão manipula a vazão de gás na entrada da 

esfera e um controlador de temperatura manipula a vazão de vapor da serpentina 

que passa no interior do vaso. 

A palavra controle, de origem francesa (contrôler). Denota o ato ou poder de 
exercer domínio, fiscalizar, supervisionar, manter o equilíbrio. Esta 
compreensão é milenar e sempre foi alvo de consecução de objetos comuns 
de uma nação, região ou comunidade como um todo. Variavelmente 
encontrada como um trunfo na mente do individuo: controlar para não ser 
controlado. (SANTOS e SILVEIRA, 1998, p.3) 

Alves (2010, p.6) ainda explica o funcionamento do controle à realimentação 

(feedback): 

A maneira tradicional de se controlar um processo é medir a variável a ser 
controlada, comparar seu valor com o valor de referência, ou set point do 
controlador, e alimentar a diferença, o erro, em um controlador que mudará 
a variável manipulada de modo a levar a variável medida (controlada) ao 
valor desejado. 

O mesmo autor ainda descreve os dois tipos de variáveis envolvidas neste 

processo de controle. São elas: 

a) variáveis de entrada: pressões, temperaturas, vazões, composições 

químicas, entre outras, dos fluxos de entrada dos processos. Também 

serão utilizadas como variáveis manipuladas, isto é, aquelas que irão 

variar para controlar o sistema; 

b) variáveis de saída, por exemplo: pressões, temperaturas, vazões, 

composição químicas, dos fluxos de saída ou dentro dos processos. Serão 

as variáveis controladas, isto é, aquelas que se quer controlar. 

Figura 3- Exemplo de um processo automatizado 

Fonte: (PEREIRA E MATAKAS JR., 2012) 
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A figura 3 apresenta o diagrama de blocos de um controle de processo 
automatizado, com as variáveis envolvidas em um processo de controle, com as 
variáveis de entrada, que são os dados recebidos pelo controlador, e as variáveis de 
saída que são os valores gerados pelos atuadores envolvidos na planta. 

3.2 HISTÓRIA DA AUTOMAÇÃO 

A necessidade de controlar um processo já é bastante antiga. Nasceu desde 

o momento em que o homem passou a manufaturar bens para suas necessidades. 

Da manufatura saiu o conceito de se sistematizar os procedimentos envolvidos na 

manufatura de um bem. Surge assim o conceito de processo de manufatura.  

A principal característica do processo de manufatura é que o homem era o 
responsável pelo controle e pela execução de todos os procedimentos 
envolvidos no processo. O problema era que a produtividade era baixa e a 
qualidade fortemente dependente do ser humano. Com o surgimento da 
máquina à vapor, começa a surgir a idéia de se usar máquinas para 
executar etapas do sistema produtivo. Entretanto as primeiras máquinas a 
vapor não tinham elementos de controle automático. Eram ainda 
dependentes do homem para o controle de suas ações, mas já 
representavam um avanço em termos de força e velocidade em relação ao 
ser humano. Com invenção do regulador mecânico para a pressão do vapor, 
feito por James Watt, a máquina passou a ter um uso industrial importante, 
pois agora a pressão do vapor era regulada automaticamente por um 
dispositivo, podendo a máquina assim efetuar um trabalho ou uma etapa de 
um processo. Surge o processo industrial em substituição ao processo de 
manufatura, onde máquinas realizam parte do processo de produção. 
(SOUZA, 2004, p.3) 

Santos e Silveira (1998, p.4) explicam a importância da revolução industrial 

para o avanço da automação. 

A Revolução industrial estabeleceu um marco histórico transitório de uma 
sociedade, predominante, agrícola e organizada na produção de bens de 
consumo de forma artesanal, para uma sociedade, industrialmente, mais 
produtiva, voltada ao consumo e organizada dentro de um novo modelo 
econômico de sucesso financeiro, associados às novas técnicas contábeis e 
ao mercado de capitais. Uma sociedade comprometida com os avanços 
tecnológicos, pautados no aumento de qualidade de vida e o surgimento de 
novas frentes de trabalho juntamente com as diferenças sociais cada vez 
mais acentuadas. 

Entretanto, ainda não existia o controle automático no processo, dado que 

toda ação da máquina dependia da supervisão e atuação do homem. A ideia era 

fazer com que a máquina ganhasse cada vez mais autonomia no processo de 

fabricação, tal qual ocorreu com o controle do vapor. Ou seja, buscava-se o controle 

automático de processo. Mas o controle de processo usando meramente elementos 
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mecânicos era algo difícil de conseguir e o controle automático de processo 

praticamente não avançou muito até o século XX.  

Com o século XX, vieram a eletricidade e os controles elétricos e eletrônicos, 

mais versáteis e dinâmicos que os controles mecânicos (SOUZA, 2004). Dois 

autores descrevem melhor todo o desenvolvimento da automação de processos para 

chegar à dimensão que está nos dias de hoje.  

O aumento nos custos de mão de obra e equipamentos, bem como o 
desenvolvimento de equipamentos e processos de maior performance nas 
décadas de 1940 e 1950, tornou-se antieconômico, ou mesmo inviável, 
operar plantas sem dispositivos de controle automático. Nesse estágio, 
controladores à realimentação negativa foram introduzidos nas plantas, 
mas, em face de escassez de consideração teórica sobre a dinâmica dos 
processos, empirismo e experiência consistiam nas únicas técnicas de 
projetos. (ALVES, 2010, p.2) 

Com o advento do circuito integrado (1960) e do microprocessador (1970), a 
quantidade de inteligência que pode ser embutida em uma máquina a um 
custo razoável se tornou enorme. O número de tarefas complexas que 
podem ser feitas automaticamente cresceu várias vezes. Atualmente, pode-
se dedicar ao computador pessoal (CP) para fazer tarefas simples e 
complicadas, de modo econômico. (RIBEIRO, 2003, p.1.1) 

Segundo Natale (2000), na elétrica, o relé foi um dos principais componentes 

a ser utilizado na montagem de circuitos elétricos. Depois vieram as válvulas e os 

semicondutores. No advento dos semicondutores, a técnica teve uma série de 

evoluções, a começar com os componentes em um encapsulamento (invólucro) 

individual, como o diodo, o transistor etc. e os circuitos montados com esses 

elementos de uma forma distribuída sobre uma placa de circuito impresso, 

denominada montagem discreta. Posteriormente, esses componentes foram sendo 

agrupados em uma mesma planilha de silício ou em um mesmo invólucro que se 

denominaram circuitos integrados. A integração evoluiu no decorrer dos anos, 

chegando hoje a níveis elevadíssimos. Uma dessas evoluções foi o desenvolvimento 

do Controlador Lógico Programável. 

4 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 

Controlador lógico programável é definido pelo International Electrotechnica 

Commission (IEC) apud RIBEIRO (1999, p. 9.1) como o: 

Sistema eletrônico operando digitalmente, projetado para uso em um 
ambiente industrial, que usa uma memória programável para a 
armazenagem interna de instruções orientadas para o usuário para 
implementar funções especificas, tais como lógica, sequencial, 
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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. 

Ainda com uma linguagem mais simples Ribeiro (1999) define controlador 

lógico programável como um computador eletrônico amigável ao usuário, que 

executa funções de controle de vários tipos e níveis de complexidade. Ele pode ser 

programado, controlado e operado por uma pessoa que não sabe operar 

computador digital. O controlador lógico programável essencialmente executa as 

linhas e equipamentos dos diagramas ladder. O controlador lógico programável pode 

ser operado do lado da entrada por dispositivos liga-desliga ou por equipamentos de 

entrada variáveis e opera qualquer dispositivo de saída que deva ser ligado e 

desligado ou qualquer sistema com saídas variáveis.

O Controlador Lógico Programável, ou simplesmente PLC (Programmable 
LogicController), pode ser definido como um dispositivo de estado sólido – 
um Computador Industrial, capaz de armazenar instruções para 
implementação de funções de controle (sequência lógica, temporização e 
contagem, por exemplo), alem de realizar operações lógicas e aritméticas, 
manipulação de dados e comunicação em rede, sendo utilizado no controle 
de Sistemas Automatizados. (GEORGINI, 2007, p48) 

O CLP pode controlar uma grande quantidade de variáveis, substituindo o 

homem com mais precisão, confiabilidade, custo e rapidez, segundo Natale (2000, 

p.12): 

Os controladores de processos industriais e a automação da manufatura é 
sem duvida uma das aplicações de mais impacto. É também onde se 
alcançou o maior sucesso comercial do CLP e pode ser empregado em 
qualquer tipo de sistema que se deseja tornar automático (inteligente). 

Segundo Alves (2010) no início, logo após sua criação o Controlador Lógico 

Programável - CLP (ou PLC) basicamente substituiria relés, recebendo sinais de 

dispositivos de entrada como teclas, chaves-limite ou chaves digitais (thumb-wheel), 

acionando as saídas conforme o programa do usuário armazenado na sua memória 

de modo a dar partida em motores sequencialmente, válvulas solenoides ou 

alarmes. Vendo a evolução alcançada então até os dias de hoje por este 

equipamento cada vez mais utilizado na indústria, farei um breve histórico e resumo 

da evolução dos CLP’s. 
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4.1 HISTÓRICO 

De acordo com Georgini (2007) na década de 60, o aumento da 

competitividade fez com que a Indústria automotiva melhorasse o desempenho de 

suas linhas de produção, aumentando tanto a qualidade como a produtividade. Fez-

se necessário encontrar uma alternativa para os sistemas de controle a relés. Uma 

saída possível, imaginada pela General Motors® (GM), seria um sistema baseado no 

computador. 

Assim, em 1968, a Divisão Hydramatic da GM determinou os critérios para 

projetos de PLC, sendo que o primeiro dispositivo a atender às especificações foi 

desenvolvido pela Gould Modicon em 1969. As principais características desejadas 

nos novos equipamentos de estado sólido, com a flexibilidade dos computadores, 

eram: 

a) preço competitivo com os sistemas a relés; 

b) dispositivos de entrada e de saída facilmente substituíveis; 

c) funcionamento em ambiente industrial (vibração, calor, poeira, ruídos); 

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

e) repetibilidade de operação e uso. 

“O primeiro controlador programável foi projetado como um sistema de 

controle a computador dedicado construído especialmente para atender às 

especificações de um edital da General Motors HydramaticDivision”[...] (RIBEIRO, 

1999, p.9.2) 

Inicialmente, os CLPs eram chamados PCs – Programmable Controllers, mas 

com o advento dos computadores pessoais (PCs – Personal Conputers), 

convencionou-se PLCs, termo que ainda é utilizado por alguns autores para definir o 

CLP, a fim de evitar conflitos de nomenclatura. Originalmente os CLPs foram usados 

em aplicações de controle discreto (on/off – liga/desliga), como os sistemas a relés, 

porém eram facilmente instalados, economizando espaço e energia, além de 

possuírem indicadores de diagnósticos que facilitavam a manutenção. Uma eventual 

necessidade de alteração na lógica de controle da máquina era realizada em pouco 

tempo, apenas com mudanças no programa, sem necessidade de alteração nas 

ligações elétricas. 
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Os primeiros CLPs eram equipamentos grandes e relativamente caros, de 
forma que só eram considerados competitivos para aplicações que 
equivalessem a pelo menos 150 relés. Mas com melhorias de projeto e o 
uso de circuitos integrados, atualmente pode-se usar CLP para circuitos 
equivalentes a até 15 relés. (RIBEIRO, 1999, p.9.2)

Conforme Georgini (2007) descreve em sua obra a década de 70 marca uma 

fase de grande aprimoramento dos PLCs. Com as inovações tecnológicas dos 

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

Controladores Lógicos Programáveis incorporaram: 

1972 – Funções de temporização e contagem; 

1973 - Operações aritméticas, manipulação de dados e comunicação com 

computadores; 

1974 – Comunicação com Interfaces Homem-Máquina; 

1975 – Maior capacidade de memória, controles analógicos e controle PID; 

1979/80 – Módulos de l/O remotos, módulos inteligentes e controles de 

posicionamento. 

Nos anos de 80, aperfeiçoamentos foram atingidos, fazendo do PLC um dos 

equipamentos mais atraentes na Automação Industrial. A possibilidade de 

comunicação em rede (1981) é hoje uma característica indispensável na indústria. 

Além dessa evolução tecnológica, foi atingido um alto grau de integração, tanto no 

número de pontos como no tamanho físico (a partir de 1982), o que possibilitou o 

fornecimento de minis e micros PLCs. (GEORGINI, 2007) 

4.1.1 Evolução 

Desde o seu aparecimento até hoje, muita coisa evoluiu nos controladores 

lógicos. Esta evolução está ligada diretamente ao desenvolvimento tecnológico da 

informática em suas características de software e de hardware. (VIANNA, 2008) 

Cada geração de CLP tem incorporado novas características de projeto, 
incluindo maiores velocidades e maior capacidade lógica, tornando o CLP 
cada vez mais competitivo com outros sistemas digitais de controle. A faixa 
de CLP atualmente estende de pequenas unidades integrais com 20 pontos 
de E/S e 500 passos de programas até sistemas complexos com módulos 
que podem ser adicionados e atualizados com o mínimo de custo e 
perturbação da operação. (RIBEIRO, 1999, p.9.2) 

Segundo Ribeiro (1999), a tendência atual é a de usar: 
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a) mais módulos microprocessados (chamados incorretamente de 

inteligentes); 

b) operações mais rápidas; 

c) maiores memórias; 

d) mais funções do tipo computador; 

e) melhores sistemas de comunicação; 

f) maior número de funções de controle de processo;

g) estações de operação mais amigáveis; 

h) integração dos dados de processo do CLP em bancos de dados 

gerenciais, permitindo a apresentação imediata de informação para o 

pessoal envolvido em planejamento, produção e organização. 

Outra novidade que foi incorporada aos controladores programáveis segundo 

Vianna (2008) é o fieldbus (barramento de chão de fábrica), que surge como uma 

proposta de padronização de sinais a nível de chão de fábrica, onde o ambiente é 

mais agressivo, por se tratar da parte de produção, e não ambiente exclusivo de 

equipamentos elétricos. Este barramento se propõe a diminuir sensivelmente o 

número de condutores usados para interligar os sistemas de controle aos sensores e 

atuadores, além de propiciar os ganhos da utilização de equipamentos 

microprocessados no chão de fábrica. O autor ainda explica a criação de normas 

para padronização entre fabricantes: 

Até recentemente não havia nenhuma padronização entre fabricantes, 
apesar da maioria utilizar as mesmas normas construtivas. Porém, pelo 
menos ao nível de software aplicativo, os controladores programáveis 
podem se tornar compatíveis com a adoção da norma IEC 61131-3, que 
prevê a padronização da linguagem de programação e sua portabilidade. 
(VIANNA, 2008, p.6) 

4.2 APLICAÇÕES 

Segundo Vianna (2008) praticamente não existe ramos de aplicações 

industriais onde não se possa aplicar os CLPs, por ele ser utilizado para automatizar 

processos industriais, sejam de sequenciamento, intertravamento, controle de 

processos, batelada, e vários outros como a possibilidade de comunicação e 

comandos de forma remota. 
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4.2.1 Arquitetura básica 

A sua arquitetura básica e genérica é composta de cinco elementos: Unidade 

Central de Processamento (CPU), memória de entrada e saída (E/S) também 

chamados de Cartões de I/O, fonte de alimentação, dispositivos de Programação e 

de Leitura (IHM), módulos. A figura 4 ilustra o diagrama de blocos de um CLP 

genérico. (PEREIRA e MATAKAS JR., 2012) 

Figura 4- Ilustrativo da arquitetura de hardware de um CLP genérico. 

Fonte: (PEREIRA e MATAKAS JR., 2012, p. 11) 

O controlador programável conforme Vianna (2008) tem sua estrutura 

baseada no hardware de um computador, tendo, portanto uma Unidade Central de 

Processamento (UCP), interfaces de entrada e saída (E/S) e memórias. As principais 

diferenças em relação a um computador comum estão relacionadas à qualidade da 

fonte de alimentação, que possui características ótimas de filtragem e estabilização, 

interfaces de E/S imune a ruídos e um invólucro específico para aplicações 

industriais. Tem-se também um terminal usado para programação do CLP. Esse 

terminal pode ser dedicado ou um microcomputador padrão com software de 

programação específico para o equipamento que será programado. 
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4.2.2 Operação Básica 

A CPU executa a leitura dos status (condições, estudos) dos dispositivos de 
entrada por meio dos Circuitos/Módulos de l/O. Esses status são 
armazenados na memória (RAM) para serem processados pelo Programa 
de Aplicação (desenvolvimento pelo usuário e armazenado em memória 
RAM, EPROM e EEPROM no PLC). Após a execução do Programa de 
Aplicação, o processador atualiza os status dos dispositivos de saída por 
meio de circuitos/Módulos de l/O, realizando a lógica do controle. 
(GEORGINI, 2007, p.49) 

Quando estão na condição de operação “RUN” ou rodando um programa os 

CLPs operam em uma permanente varredura também denominada SCAN. O scan

de um CLP é subdividido em três SCANs: scan de entrada, scan de programa e scan

de saída. Durante o scan de entrada é efetuada a leitura de todas as variáveis e 

dados disponíveis nos cartões de entrada. Ou seja, é durante o scan de entrada que 

os dados disponíveis nos cartões de entrada são copiados para uma área de 

memória da RAM, geralmente definida como área de imagem de entrada (endereço 

da memória pré-estabelecido). Terminado o scan de entrada a CPU inicia o scan de 

programa. É durante o scan de programa que a lógica programada pelo usuário é 

executada. Terminado o scan de programa é iniciado o scan de saída quando então 

os cartões de saída serão atualizados com os dados ou variáveis que estão na área 

de memória RAM geralmente definida como imagem das saídas de um CLP, 

(endereço de memória pré-estabelecido). Este ciclo de operação está representado 

na figura 5: (PEREIRA e MATAKAS JR., 2012) 

Figura 5- Ilustrativo do ciclo de operação de um CLP. 

Fonte: (PEREIRA e MATAKAS JR., 2012, p.19) 

Segundo Ribeiro (1999), o CLP é frequentemente programado emulando 

diagramas ladder de relés, pois estes diagramas são facilmente entendidos por 
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muitas pessoas não instrumentistas. O problema que permanece é que o diagrama 

ladder é orientado para equipamento e requer um conhecimento de circuito elétrico. 

A diagramação lógica binária é uma tentativa de reduzir a lógica complexa que 

existe entre as entradas e saídas de um sistema para a representação mais simples 

possível. Para entender um pouco mais dessa programação será descrito as 

linguagens utilizadas. 

4.2.3 Linguagens 

Segundo Vianna (2008) na execução de tarefas ou resolução de problemas 

com dispositivos micro processados, é necessária a utilização de uma linguagem de 

programação, através da qual o usuário se comunica com a máquina. 

A primeira linguagem criada para programação de PLCs foi a Linguagem 
Ladder. O fato de ser uma linguagem gráfica, baseada em símbolos 
semelhantes aos encontrados nos esquemas elétricos – contatos e bobinas, 
foi determinante para aceitação do PLC por técnicos e engenheiros 
acostumados com os sistemas de controle a relés. Provavelmente, é ainda a 
mais utilizada. (GEORGINI, 2007, p.84) 

A linguagem de programação é uma ferramenta necessária para gerar o 

programa, que vai coordenar e sequenciar as operações que o microprocessador 

deve executar. 

A linguagem de programação Ladder é um sistema gráfico de símbolos e 
termos que evoluiu dos diagramas Ladder elétricos, que representam a 
maneira como a corrente elétrica circula pelos dispositivos, de forma a 
completar um circuito elétrico. Na linguagem Ladder as instruções da saída 
são executadas conforme haja ou não continuidade lógica na linha em que a 
instrução está inserida. (PEREIRA e MATAKAS JR., 2012, p.21) 

A programação de CLP era originalmente apenas booleana. Um comando era 

mais ou menos assim: Se o contato da chave limite A estiver fechado e o contato da 

chave limite B estiver aberto, então energiza-se a bobina C. Havia e ainda há 

linguagens baseadas em texto para acompanhar este programa. O diagrama lógico 

tipo ladder era considerado ideal para representar a lógica booleana. Este diagrama 

parece como diagramas lógicos de relés, familiares a eletricistas, enquanto 

representando a lógica digital, com contatos em série (AND) ou paralelos (OR). Isto 

é conveniente para algumas funções de máquinas, mas é insuficiente quando se 

quer funções especiais, como matemática, tratamento de entradas e saídas 

analógicas e comunicação. Para estas exigências, os blocos funcionais são mais 
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adequados. Os editores de programas de diagrama ladder começaram a incorporar 

uma biblioteca de blocos de função especiais para temporizadores, contadores, 

matemática, mensagem e outros mais complexos como controle Proporcional, 

Integral e Derivativo (PID) ou totalizadores de vazão (FQ). (RIBEIRO, 1999) 

Figura 6- Exemplo de programa em Ladder

Fonte: PRÓPRIA 

As linguagens de programação estão tendo cada vez mais funções 

poderosas. Microprocessadores mais rápidos, poderosos e ambiente gráfico 

baseado em MS Windows têm sido combinados para permitir aos programadores 

obter tarefas complexas. 

Vianna (2008) classifica as linguagens de programação em dois grandes 

grupos: 

a) Linguagem de baixo nível, que incorpora a linguagem de máquina, onde 

as instruções são escritas em código binário (bits 0 e 1). Para minimizar as 

dificuldades de programação usando este código, pode-se utilizar também 

o código hexadecimal, e a linguagem assembler onde o programa é escrito 

com instruções abreviadas chamadas mnemônicos; 

b) Linguagem de alto nível que é uma linguagem próxima da linguagem 

corrente utilizada na comunicação de pessoas. 
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5 INSTRUMENTAÇÃO 

Os instrumentos ou sistema de instrumentação segundo Soisson (2002) 

podem ser mecânicos, pneumáticos, hidráulicos, elétricos, eletrônicos, ou uma 

combinação de quaisquer duas ou mais formas básicas, como o eletromecânico. 

Cada instrumento ou sistema possui três dispositivos básicos, a saber: 

a) detector; 

b) dispositivo de transferência intermediário (transdutor); 

c) dispositivo de saída. 

Instrumentos são ferramentas indispensáveis utilizadas para estabelecer e 
manter os padrões de qualidade que identificam um produto a ser fabricado. 
São usados para controlar as variáveis em um processo ou sistema tão 
precisamente quanto necessário, a fim de alcançar as especificações do 
produto em composição, forma, cor ou acabamento. (SOISSON, 2002, p.17) 

A utilidade de um instrumento em qualquer sistema de mediação e controle 

depende de sua capacidade de ativar um dispositivo de controle e da segurança que 

apresenta para reproduzir a ativação do controle. Tanto a precisão como a 

segurança do instrumento depende da sua construção e da capacidade de manter a 

sua calibração. Um instrumento descalibrado significa um conjunto de medidas 

casuais e não um verdadeiro dispositivo de medição. Para que uma ferramenta 

industrial seja útil num processo, tal instrumento deve ser calibrado dentro de um 

padrão aceitável. 

A instrumentação torna possível a produção em massa e permite que se 
estabeleçam limites máximos e mínimos que devem ser mantidos. O uso de 
padrões de calibração estabelece controles e medições seguros no ponto de 
fabricação e permite que o fabricante se especialize em um produto, 
tornando-se fornecedor para outros fabricantes ou grupos de montadores. 
(SOISSON, 2002, p.18) 

5.1 INSTRUMENTAÇÃO DE NÍVEL PARA SÓLIDOS E FLUÍDOS 

A medição do nível de um líquido, pasta fluída ou material seco contidos em 

um reservatório pode parecer simples, mas conforme Soisson (2002) descreve, pode 

se tornar relativamente difícil quando o material é corrosivo, abrasivo, mantido sob 

altas pressões, radioativo ou está armazenado em recipientes em que não são 

desejáveis partes móveis ou em que é praticamente impossível fazer a manutenção 
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destas. São encontradas dificuldades quando há necessidade de elevada precisão 

na medição, tanto em recipientes muito pequenos ou muito grandes, abertos ou 

compartimentados. O controle entre dois níveis, respeitando um limite máximo e 

mínimo é uma das formas mais utilizadas em processos industriais conforme 

descreve Ribeiro (1999) e Soisson (2002, p.261): 

O controle de nível entre dois níveis pré-estabelecidos, um ponto superior e 
outro inferior, é uma das aplicações mais comuns dos instrumentos de 
medição e controle de nível. A medição do nível na interface entre dois 
líquidos ou um vapor também apresenta algumas aplicações interessantes 
de instrumentos e controles. Os níveis podem ser medidos e mantidos por 
meio de dispositivos mecânicos, de queda de pressão, elétricos ou 
eletroeletrônicos. O tipo de dispositivo depende do tipo de material contido 
no recipiente, do tipo de recipiente e da pressão necessária para medir e 
controlar.  

Fialho (2005, p.169) descreve de outra forma o que é medir uma variável e as 

formas de controlar um processo industrial: 

Medir a variável nível em processos industriais é qualificar referenciais por 
meio de monitoramento contínuo ou discreto com o objetivo de avaliar e 
controlar volumes de estocagens em tanques ou recipientes de 
armazenamento. São chamados de monitoramento de nível contínuo 
quando fornecem uma saída proporcional ao nível que se deseja medir, e 
discreto quando tem-se no máximo uma indicação de uma faixa de 
presença do material armazenado. 

Tratando-se de controle de nível utilizando instrumentos elétricos para a 

indicação do valor atual do produto a ser controlado, Soisson (2002, p.277), alerta 

também para a importância de se pensar em segurança quando se fala de uma área 

com vapor explosivo, também conhecida como área classificada, que será abordada 

em um capitulo especifico:  

Nos condutos de líquidos podem-se instalar pontos de teste nos pontos de 
nível máximo e mínimo. Quando o nível de liquido atinge o ponto de teste 
superior, fecha-se um circuito elétrico e o sinal pode ser utilizado para 
acionar válvulas ou bombas, bem como luzes ou outros elementos de 
sinalização. Tal sistema não pode ser usado onde há vapor explosivo sobre 
o líquido. 

5.2 SENSORES 

Sensor é definido por Santos e Silveira (1998) como sendo um dispositivo 

sensível a um fenômeno físico, tais como: temperatura, umidade, luz, pressão, entre 

outros. Por meio desta sensibilidade, os sensores enviam um sinal, que pode ser um 

simples abrir e fechar de contatos, para os dispositivos de mediação e controle. Ou, 
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caso exista a necessidade de medir a grandeza elétrica (como, por exemplo: 

corrente) a partir de um fenômeno físico qualquer envolvendo grandezas físicas que 

não sejam de natureza elétrica, tem-se, conceitualmente, a necessidade de utilizar 

um transdutor, que se caracteriza por um dispositivo capaz de responder ao 

fenômeno físico, ou estímulo, de forma a converter sua magnitude em um sinal 

elétrico conhecido, proporcional à amplitude desse estímulo. Os transdutores 

também são conhecidos como conversores de sinais. 

Figura 7- Sensores 

Fonte: (AHP) 

Para efetuar a leitura do nível de um tanque pode ser utilizado uma chave de 

nível (float switch) que é uma chave comandada pelo nível. Uma chave elétrica 

muda os estados dos seus contatos quando o nível de um líquido atinge 

determinados valores críticos. Ajustes convenientes na chave de nível permitem que 

o nível do tanque varie dentro de uma faixa segura acima de um valor critico baixo e 

abaixo de um valor alto, como já foi citado por Soisson (2002). 

A chave de nível é um modo simples e barato de executar o controle liga-

desliga de processos envolvendo nível de líquido. A chave geralmente liga ou 

desliga bombas quando o nível do liquido atinge valores críticos. A chave de nível 

também pode servir de proteção de um sistema de controle de nível. Um controlador 

convencional fornece um nível constante, dentro da banda proporcional. Quando, 

por algum problema do controlador ou do sistema, o controlador perde o controle e o 

nível tende para valores perigosos muito baixo ou muito alto, a chave de nível 

desliga o sistema como medida de segurança. A operação da chave pode ser 
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controlada pelo movimento para cima ou para baixo de uma bóia que flutua na 

superfície do líquido funcionando como um sensor mecânico. O movimento da bóia 

faz uma haste operar os contatos da chave (RIBEIRO, 1999). 

Figura 8- Chave de nível acionada por bóia 

Fonte: (RIBEIRO, 1999, p.2.7)  

5.3 ATUADORES 

Os atuadores são dispositivos a serem acionados para executarem uma 

determinada força de deslocamento ou outra ação física, definida pelo sistema 

controlador por meio de uma ação de controle (maneira pela qual o controlador 

produz o sinal de controle). Em outras palavras são responsáveis por executar o 

movimento para o controle do sistema. Podem ser magnéticos, hidráulicos, 

pneumáticos, elétricos ou de acionamento misto. Como exemplo, se tem: válvulas e 

cilindros pneumáticos, válvulas proporcionais, motores, aquecedores, entre outros. 

(SANTOS e SILVEIRA, 1998) 

Válvula solenoide, é uma das opções de dispositivo atuador a ser utilizado no 

projeto para controlar a passagem ou não do líquido combustível para dentro dos 

tanques. Ribeiro (1999) descreve o solenoide como um dispositivo usado para 

transladar sinais elétricos ON/OFF (liga/desliga) em movimentos mecânicos 

ON/OFF. Válvula é um dispositivo mecânico projetado para controlar a vazão de 

fluídos. Válvula solenoide é uma combinação destes dois componentes básicos: 
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válvula contendo uma abertura com a posição de um disco ou haste para regular a 

vazão; solenoide, que é o dispositivo eletromagnético com a bobina. 

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

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

automaticamente, através de uma mola, para sua posição original quando a corrente 

é interrompida. Quando a bobina for percorrida por uma determinada corrente, cria-

se um campo magnético dentro do núcleo da bobina. Este campo magnético 

resultante age na haste, empurrando-a para baixo contra a pressão da mola. A haste 

do solenoide tem uma projeção externa que é fixada ao equipamento mecânico a ser 

operado. (RIBEIRO, 1999) 

Figura 9- Funcionamento/ imagem de uma válvula solenoide 

Fonte: ACQUATICOS 

Existem características que precisam ser especificadas quando é feita a 

escolha do solenoide para uma aplicação, para que esta válvula não venha a dar 

manutenção e problemas futuros, funcione corretamente, não fique sub 

dimensionada, nem super dimensionada, devem ser considerados os seguintes 

fatores: 

a) tamanho da carga mecânica a ser movida; 

b) distância do percurso (stroke); 

c) ambiente de operação; 

d) tipo da ligação elétrica; 

e) tensão e tipo da corrente, ca ou cc; 

f) valor da corrente (manutenção e transitória); 

g) vida útil, expressa em atuações por minuto. 
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Mais uma vez ressaltando a importância na escolha de equipamentos 

elétricos conforme o ambiente a que será submetido, Ribeiro (1999, p.2.9) escreveu:  

Deve ser considerada a atmosfera circundante (poeira, óleo, umidade, 
gases corrosivos) e o nível de vibração mecânica da área. Solenóide sob 
vibração pode esquentar muito, se desgastar anormalmente e ter a vida útil 
encurtada. Como o solenóide é um dispositivo elétrico, sua classificação 
elétrica deve ser compatível com a classificação da área. 
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6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ÁREAS CLASSIFICADAS 

Área classificada pode ser definida como uma área na qual uma atmosfera de 

gás ou vapor explosivo ou pós combustíveis estão presentes ou na qual é provável 

sua ocorrência a ponto de exigir precauções especiais para a construção, instalação, 

utilização e manutenção de equipamentos elétricos. (CSE) 

A presença de equipamentos elétricos em áreas com atmosferas explosivas 
constituem uma das principais fontes de ignição dessas atmosferas, quer 
pelo centelhamento normal como na abertura e fechamento de contatos, 
como devido a temperatura elevada atingida pelo mesmo em operação 
normal ou em falhas. (MANTECON,2012) 

Sabendo da classificação de área é necessário adequar o projeto da 

instalação, de forma a extinguir ou minimizar os riscos de uma explosão. Para isso é 

necessário conhecer os três componentes que fazem parte do triângulo do fogo e 

são necessários para que ocorra uma explosão, são eles: o combustível, o 

comburente (oxigênio, presente no ar) e a fonte de ignição (calor). A presença 

simultânea destes três fatores oferece um risco potencial, podendo causar explosões 

de grandes proporções, colocando em risco a vida humana e ainda envolvendo o 

meio ambiente. (SILVA, 2010) 

Figura 10-Triângulo do fogo 

Fonte: (SILVA, 2010) 

Silva (2010, p. 24) explica que: 

“Uma área é classificada, a partir do momento que se faz uma perícia ou 

análise dos níveis de risco de uma determinada área”. 
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A partir disso vários autores descrevem a importância de ter pessoas 

treinadas, autorizadas e capacitadas para trabalhar e realizar manutenção nessas 

áreas. 

As instalações elétricas em áreas na presença de atmosfera explosiva 
constituem um risco para o local e para as pessoas presentes, por esse 
motivo devem ser projetadas e executadas de modo a atender aos 
requisitos previstos em normas nacionais e internacionais. (RANGEL, 2002, 
p.1) 

6.1 ATMOSFERA EXPLOSIVA 

O termo atmosfera explosiva é utilizado no Brasil para definir uma área onde 

haja risco de explosão, através de gases ou vapores inflamáveis ou ainda uma área 

na qual haja a presença de fibras ou poeiras combustíveis, como por exemplo: 

carvão e soja. 

“A atmosfera é considerada explosiva quando a mistura do ar com 

substâncias inflamáveis é tal que poderá inflamar através de uma centelha (faísca, 

arco elétrico) ou simplesmente uma superfície quente” (SILVA, 2010, p. 24) 

Silva (2010) ainda escreve sobre a existência de perigo na instalação de 

componentes elétricos e eletrônicos em atmosferas explosivas, pois os mesmos 

produzem centelhas e muitas vezes alta temperatura colocando em risco a vida das 

pessoas e do meio ambiente, sem falar das consequências materiais. Para isso ele 

cita quatros aspectos importantes a serem analisados: 

a) determinação do nível de risco na área; 

b) escolha dos equipamentos e componentes; 

c) instalação correta e de acordo com as normas; 

d) manutenção, todo cuidado é necessário para não descaracterizar as 

instalações. 

Equipamentos elétricos, por sua natureza construtiva, são fontes de ignição 

para atmosferas explosivas. Isso pode ocorrer pelo centelhamento normal quando 

da abertura e fechamento de contatos, ou por temperatura elevada, que pode 

ocorrer em sua operação normal ou por falha, ou ainda devido a correntes de falhas 

(SILVA, 2010). 
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A classificação de áreas é um método de análise dos ambientes onde 

atmosferas explosivas gasosas poderão ocorrer, de forma a permitir a seleção e 

instalação de equipamentos elétricos especiais (também chamados de 

equipamentos EX). (RANGEL, 2002) 

6.2 CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS 

A classificação de áreas consiste no mapeamento de volumes onde existe a 

possibilidade de ocorrer mistura inflamável, seja ela através de gases ou vapores 

inflamáveis ou ainda uma área na qual haja a presença de fibras ou poeiras 

combustíveis, com o objetivo de eliminar possíveis fontes de ignição existentes 

nestas áreas.  

Segundo Jordão (1998), a classificação de áreas leva em consideração 

características como: 

a) tipo de substância inflamável que pode estar presente no local; 

b) com que probabilidade essa substância pode estar presente no meio 

externo;  

c) em que extensão essa probabilidade é esperada, ou seja, quais os limites 

da área com risco de presença de mistura explosiva.

Com esta classificação é possível definir as áreas onde deve-se eliminar as 

fontes de ignição, através da instalação de equipamentos elétricos adequados a 

estes locais, como por exemplo à prova de explosão, para que esta mistura, quando 

ocorrer, seja “isolada” das potenciais fontes de ignição.(HERCO, 2009) 

Para garantir essa proteção, o Brasil (exceto Minas Gerais), seguindo as 

diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), adotou a norma 

internacional para instalações elétricas em áreas classificadas, a NBR IEC 6079-14. 

Tal texto faz parte de uma série de normas que visam proteger áreas sujeitas a 

concentração de gases inflamáveis, como vapores, névoas, fibras ou poeiras 

inflamáveis. 
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6.2.1 As normas técnicas 

A norma que está hoje em vigor foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de 

Eletricidade (ABNT/CB3), cujo conteúdo é de responsabilidade da Comissão de 

Estudos de Procedimentos de Classificação de Áreas, Instalações, Reparo e 

Verificação de Equipamentos Elétricos em Atmosferas Explosivas (CE.03.031.11). 

Esta norma é considerada uma das mais importantes de toda a série e ganhou força 

após a publicação da Norma Regulamentadora n° 10, e m dezembro de 2004, que 

ratificou o compromisso das empresas em normalizar sua situação elétrica, 

estimulou a regularização de equipamentos de áreas classificadas e as forçou a se 

preocuparem mais com a segurança dos seus funcionários, do patrimônio e do meio 

ambiente. (MAEX, 2012) 

Segundo a ABNT, instalações onde os materiais inflamáveis são processados 

ou armazenados necessitam ser projetadas, operadas e mantidas de modo que 

qualquer liberação de material inflamável e, consequentemente, a extensão da área 

classificada seja mantida como sendo a menor possível, seja em operação normal 

ou, de outra forma, com relação à frequência, duração e quantidade. Para que isso 

ocorra elimina-se ou a área classificada ou o ponto de ignição presente naquela 

área. Existe ainda uma divisão por graus de risco de determinada área que é 

dividida da seguinte forma: 

a) zona 0 - a atmosfera explosiva está sempre presente: Zona na qual uma 

mistura explosiva de gás, vapor ou poeira está permanente presente (a 

fase gasosa, no interior de um recipiente ou de um reservatório constitui 

uma zona "0"); 

b) zona 1 - a atmosfera explosiva está frequentemente presente: Zona na 

qual uma mistura explosiva de gás, vapores e poeiras, podem 

eventualmente se formar em serviço normal da instalação; 

c) zona 2 - a atmosfera explosiva pode acidentalmente estar presente: Zona 

na qual uma mistura explosiva pode aparecer em caso de funcionamento 

anormal da instalação (falhas, erros ou uso negligente). (CSE, 2012) 
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6.3 CARACTERÍSTICAS DAS SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS 

Segundo a ABNT, ponto de fulgor é a menor temperatura na qual, sob 

determinadas condições normalizadas, um líquido libera vapor/gás em quantidade 

suficiente para formar uma mistura inflamável. Nessa temperatura, a quantidade de 

vapor não é suficiente para assegurar uma combustão contínua. A chama se 

extingue, pois a temperatura na superfície do líquido não é bastante elevada para 

que seja capaz de produzir vapor em quantidade suficiente para manter a 

combustão. 

Silva (2010, p.23), já descreve o ponto de fulgor de forma mais simples: 

“Ponto de fulgor ou flash point é a menor temperatura que um produto 

inflamável (líquido), libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura 

explosiva”.  

Ponto de combustão é a menor temperatura na qual a mistura de vapor com o 

ar é inflamada por uma fonte externa de ignição contínua a queimar constantemente 

acima da superfície do líquido. (JORDÃO, 2003) 

Temperatura de auto inflamação é a menor temperatura, a partir da qual uma 

atmosfera explosiva se inflama. A elevação da temperatura da própria mistura 

explosiva, pode causar sua ignição. Também é chamada de temperatura de ignição 

espontânea. Portanto, a elevação da temperatura dos equipamentos elétricos, pode 

causar a ignição da mistura explosiva. (SILVA, 2010, p.23) 

6.4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM ÁREAS EXPLOSIVAS 

Equipamentos de segurança aumentada segundo Infoseg (2012) são os 

equipamentos elétricos de corrente alternada (CA) ou corrente continua (CC) que, 

sob condições de operação não produzem arcos, faíscas, aquecimento ou 

sobrecarga suficiente para causar ignição da atmosfera explosiva, e que em seu 

projeto são aplicadas medidas construtivas, visando sempre impedir que a atmosfera 

ao redor dos mesmos seja inflamada.  Desta e de outras medidas, nasceram os 

conceitos de equipamentos, que são classificados conforme seu nível de proteção. 
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O corpo do equipamento à prova de explosão é capaz de suportar explosão 

no seu interior sem permitir que essa explosão se propague para o meio externo. O 

equipamento a prova de explosão é projetado para que o seu invólucro (corpo 

externo) seja resistente o bastante para confinar no seu interior uma eventual 

explosão. Via de regra, o corpo de uma lanterna á prova de explosão, por exemplo, 

é fabricado em alumínio fundido e visor em vidro temperado. 

De acordo com o NEC (National Electric Code), os equipamentos 

intrinsecamente seguros são “incapazes de descarregar uma energia elétrica ou 

térmica suficiente, em condições normais ou anormais, de forma a provocar a 

ignição de misturas atmosféricas especificamente perigosas na sua concentração 

mais facilmente deflagráveis. Sendo então um equipamento ou circuito que nas mais 

variadas condições de falha ou curto circuito não gera ou possui energia suficiente 

para inflamar a atmosfera explosiva ao seu redor. (INFOSEG, 2012) 

Em outras palavras, são circuitos nos quais nenhuma centelha elétrica ou 

efeito térmico, produzido em condições de operação normal ou sob falhas, possua, 

ou gere energia suficientemente capaz de causar ignição da atmosfera explosiva em 

que o mesmo se encontra. 

Equipamentos não incendiáveis são dispositivos ou circuitos que em 

condições normais de operação não são capazes de provocar a ignição de uma 

atmosfera explosiva de gás, bem como não é provável que ocorram falhas capazes 

de causar a ignição da atmosfera ao seu redor. Este equipamento tem sido 

denominado assim pela Instrument Society of America, EUA, uma vez que em 

condições normais de funcionamento não acenderá uma mistura atmosférica 

especificamente perigosa.   

Sabe-se que existem diferentes formas de proteção de equipamentos 

utilizados em atmosferas explosivas. Dentre elas, destacamos a pressurização 

(Proteção “EX P”). 

A pressurização de invólucros é uma das técnicas de proteção que consiste 
em manter a atmosfera explosiva fora do invólucro da máquina. É realizada 
através da injeção (no interior do equipamento) de um gás de proteção (ar 
limpo ou um gás inerte) proveniente de uma área segura, mantendo-se a 
pressão interna superior à pressão externa, evitando desta forma a 
liberação de gases inflamáveis no interior do invólucro. (WEG, 2012) 
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7 METODOLOGIA 

Serão descritos agora detalhadamente, quais os meios a serem utilizados 

para executar o projeto de automação para o controle do abastecimento de Diesel 

em seis tanques de motores acoplados a geradores de energia elétrica da empresa 

Videplast Indústria de Embalagens LTDA. Isso facilitará, assim, o entendimento, 

além de justificar a forma escolhida para realização deste projeto. 

Para começar um projeto conforme descrito anteriormente por Shigley (1981) 

é preciso identificar uma necessidade e definir o problema. Para isso precisa ser 

feito uma coleta de informações de como está o funcionamento do sistema 

atualmente, especificando através de imagens e um formulário vários itens, como o 

tamanho e volume do tanque onde será controlado o nível, o modelo das válvulas 

utilizadas para estancamento do óleo Diesel, a pressão do óleo dentro da tubulação; 

através da entrevista com o operador do sistema atual, também serão recolhidos 

dados da quantidade de vezes que é necessário encher o tanque, como ele verifica 

se o tanque está cheio ou vazio, quais são os limites superior e inferior de nível que 

o óleo pode variar. 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ATUAL 

NOME: DOC 01   

INFORMAÇÕES 

AÇÃO CONSEQUÊNCIA OBSERVAÇÕES 

   

   

   

   

Figura 11- Formulário para armazenar informações do sistema atual 

Fonte: PRÓPRIA 

7.1 INICIAÇÃO DO PROJETO 

Com as informações necessárias da situação atual coletadas e definido o 

problema do projeto, é preciso começar a desenvolvê-lo, para isto o segundo passo 
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é o estudo de quais os equipamentos serão necessários para a correção do 

problema encontrado. É preciso fazer um estudo e levantamento da quantidade de 

cada elemento a ser utilizado, verificar se eles atendem à necessidade e se podem 

ser instalados no local. 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ATUAL 

N-OEQ D-% MB
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Fonte: PRÓPRIA 

Para a escolha dos equipamentos, será utilizada a pesquisa em meios como a 

internet, sites de fornecedores confiáveis, catálogos e manuais dos produtos e 

assistência técnica de pessoas com mais experiência na área de cada peça a ser 

utilizada no projeto, sempre levando em consideração onde será instalado o 

equipamento em questão, pois se tratando de uma área reservada existem três 

zonas de classificação conforme demonstrado na tabela 1 (capítulo 6.2), e se este 

equipamento precisar ser instalado em uma atmosfera explosiva necessita ser 

especial para não apresentar riscos ao ambiente. 

Sabendo da classificação da área, SILVA (2010), explica que é necessário 

adequar o projeto da instalação, de forma a extinguir ou minimizar os riscos de uma 

explosão. Sendo assim, cada equipamento do projeto terá seu local de instalação 

devidamente escolhido dentro das normas também citadas no capítulo seis. 

Um exato dimensionamento de cada componente deve ser feito tanto quando 

se pensa em evitar custos excessivos, assim como para não haver imprevistos que 

podem causar falhas no projeto. Então também será levado em consideração os 

custos financeiros (preço) de cada peça, facilidade de instalação e configuração e a 

familiaridade do projetista com o produto. 
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7.2 INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES 

Depois de escolhidos os equipamentos, e devidamente dimensionados 

conforme a aplicação, será feito um esquema elétrico utilizando o software CADdy++ 

Electrical®, contendo a forma de ligação entre os componentes, e também um 

levantamento das entradas e saídas utilizadas do CLP, para que todos os 

interessados possam entender a forma de montagem e o funcionamento do projeto. 

Juntamente com a forma de montagem dos componentes dentro do projeto 

específico, será brevemente explicado como os instrumentos utilizados (sensores e 

atuadores) vão funcionar na aplicação, descrevendo qual sua função e por que 

foram escolhidos com aquelas configurações. Entre os critérios para escolha dos 

instrumentos está: 

a) tensão nominal; 

b) tamanho da carga mecânica a ser movida; 

c) distância do percurso (stroke); 

d) ambiente de operação; 

e) tipo da ligação elétrica; 

f) valor da corrente, CA ou CC; 

g) vida útil. 

7.3 PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR LÓGICO PROGRÁMAVEL 

Com os conhecimentos mais específicos sobre a estrutura, evolução e o 

funcionamento de um CLP adquiridos na revisão bibliográfica, vale lembrar também 

que na execução de tarefas ou resolução de problemas com dispositivos micro 

processados é necessária a utilização de uma linguagem de programação, através 

da qual o usuário se comunica com a máquina conforme Vianna (2008).  

Antes de começar o programa para ser executado na automação do processo 

é preciso fazer um levantamento de todas as entradas e saídas utilizadas, também 

conhecido como levantamento de I/O, para saber qual componente corresponde a 

qual entrada e saída do CLP, neste caso, é fazer uma lista de quais os botões e 
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sensores ativam as entradas e quais válvulas e alarmes serão ligados em cada 

saída.  

No projeto específico a linguagem a ser utilizada para programação será 

Ladder, para realização do programa será utilizado o software específico que cada 

marca fabricante de CLP aconselha ser utilizado na programação do modelo que for 

escolhido para execução do programa que depois será feito o dowload para o CLP 

executar as funções necessárias para o controle do processo. 

7.4 COMENTÁRIOS DO SISTEMA ATUAL E DO PROCESSO PROPOSTO 

A parte de conclusão de um projeto é apresentar o mesmo para que possa 

ser executado com funcionalidade e segurança, trazendo benefícios para a empresa 

como o aumento da eficiência do sistema, rapidez, confiabilidade e evitando 

desperdícios de um modo geral. Caso depois da avaliação, a primeira versão do 

projeto não traga todos os benefícios esperados, pode existir um reprojeto, que é 

uma alteração do projeto para que ai sim, se chegue aos objetivos propostos e se 

atenda a todas as expectativas de quando se iniciou o projeto e a versão completa 

possa ser apresentada a outras pessoas, para cumprir a etapa final de um projeto.  

Com a versão final pronta, serão feitos comentários do sistema que está 

funcionando atualmente e como vai funcionar depois da instalação do projeto. Para 

isto será levado em conta dados como: 

a) a rapidez do processo, se realmente pode aumentar com a automação; 

b) economia, desperdícios, qual a relação do combustível que vazava e se 

tem possibilidade de vazar após a instalação das válvulas de controle e de 

segurança elétricas; 

c) segurança, se o operador não precisará mais presenciar uma situação de 

risco ao fazer o abastecimento dos tanques e se os componentes do 

projeto atendem as normas de acordo com seu local de instalação para 

não apresentar riscos; 

d) confiabilidade, após a automação com os sensores para detecção do 

nível, estimar se os mesmos serão capazes de controlar o nível dentro dos 
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limites impostos, e se as válvulas elétricas serão capazes de efetuar a 

mesma função das que estão em funcionamento atualmente. 
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8 ESTUDO DE CASO 

Para se obter sucesso na realização de um projeto de automação, existem 

vários pontos que devem ser observados e muitas informações precisam ser 

retiradas da instalação atual, como é o caso na proposta, a automação de um 

processo que já existente, mas que ocorre de forma manual. 

A partir da avaliação do sistema atual, neste capítulo também será descrito o 

modo necessário para se fazer a escolha dos componentes do processo; será 

descrito quais os equipamentos atendem às necessidades do projeto, suas 

características e critérios utilizados para estas escolhas. Além dos equipamentos 

necessários, a montagem e instalação será especificada e demonstrada através de 

figuras, desenhos e descrição. 

A segurança de uma instalação, sempre foi muito importante para se manter a 

segurança das pessoas, dos equipamentos e da instalação. Com a recente 

implantação de novas normas de segurança, que cada vez mais são cobradas e 

aplicadas dentro das indústrias, é fundamental que a automação proposta respeite 

estas normas e seja totalmente segura. 

Figura 13-Foto dos geradores onde será realizada a automação 

Fonte: PRÓPRIA 
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8.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL 

Mediante observações feitas, entrevista realizada com o operador do sistema 

atual e medições no processo e nas instalações, foram coletados dados como as 

medidas, do desenho no apêndice 1, dos seis tanques que serão abastecidos com 

óleo Diesel e são todos do mesmo tamanho, possuem entradas para o combustível, 

respiro, são construídos de aço carbono e ainda possuem entradas de reserva, com 

rosca, onde será colocado um sistema com mangueira de plástico transparente 

ligada na parte inferior e superior do tanque que funcionará como indicador de nível, 

para que o mesmo possa ser verificado visualmente conforme demonstrado no 

apêndice 2. 

\]^`bc exghlocqyl wcv lnobcwcv lz]volnolv ni ocn{`l

Fonte: PRÓPRIA 

 Através desta mesma mangueira os sensores farão a leitura de presença ou 

não de combustível, verificando assim: o nível baixo, que habilita o enchimento do 

tanque; o nível alto, que inibe a entrada de combustível e o nível de segurança que 

estará localizado acima do nível alto e vai mandar sinal para o sistema bloquear a 



G@

passagem de combustível do reservatório para o setor de geração, através de uma 

válvula solenoide normalmente fechada instalada no encanamento na entrada do 

setor. 

O sistema atual é alimentado com combustível, por um reservatório com 

capacidade de armazenagem de 30.500 litros, conforme figura 15, este fica em um 

local elevado em relação ao setor de geração onde estão localizados os tanques 

individuais dos geradores. Por este motivo é dispensado o uso de bombas, pois o 

líquido desce através do encanamento pela força da gravidade, um sistema que é 

considerado eficiente e permanecerá após a automação. 

Figura 15-Reservatório de óleo Diesel 

Fonte: PRÓPRIA 

O combustível é conduzido até as proximidades dos tanques por 

encanamento de aço galvanizado, que vai continuar na instalação após a 
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automação, tendo acrescentadas as válvulas solenoides, que serão instaladas no 

lugar das válvulas manuais, da figura 16, que atualmente são abertas e fechadas por 

um operador conforme sua avaliação visual do nível, que é difícil por ser através da 

entrada do tanque. 

Figura 16-Detalhe do registro manual atual 

Fonte: PRÓPRIA 

Instalações elétricas em áreas classificadas devem obedecer requisitos 

apropriados para instalações em áreas não classificadas, como as prescrições na 

ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, entre outras. Entretanto, 

como os requisitos para áreas não classificadas são insuficientes para instalação em 

áreas classificadas, essas instalações devem seguir as normas de instalação EX, 

como a NBR IEC 60079-14 – Instalações elétricas em áreas classificadas (exceto 

minas) e a IEC 61241-14 – Equipamentos elétricos para utilização em presença de 

poeira combustível – seleção e instalação. 

Com base nisso também foi realizada a classificação do ambiente onde 

funcionam os geradores de energia, setor de geração, onde será implantada a 

automação. Na avaliação, para classificação e especificação dos limites entre as três 

zonas que podem existir dentro de uma área classificada, foi realizado uma inspeção 

baseada na NBR IEC 60079-17, e os resultados deste trabalho de classificação 

podem ser vistos na figura 17. Na figura, da planta baixa do setor onde será 

instalada a automação, tem-se a delimitação das zonas a que pertence determinada 
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parte do ambiente. Assim tem-se consciência de onde podem ser instalados 

determinados equipamentos, se preciso e possível podem ser instalados em outro 

lugar a fim de retirá-los de uma zona mais crítica, caso não seja possível, que sejam 

especificados corretamente para funcionar na zona mais perigosa. 

Na ilustração pode-se ver que foi classificado como zona 1 uma circunferência 

com 50 cm de raio partindo do saída de respiro do tanque para a o ambiente, em um 

raio de 300 cm partindo do mesmo ponto foi considerado zona 2 por ainda poder 

haver presença de gás combustível, mais distante disso não é considerado área de 

risco constante devido a boa ventilação do local. Apenas no interior do tanque foi 

classificado como zona 0, por haver presença constante do liquido e gás inflamável, 

o que foi um fator importante para se optar por colocar a mangueira de nível, e não 

utilizar nenhum equipamento em contado direto com aquele ambiente. 

Figura 17-Ilustração da classificação das zonas de risco 

Fonte: PRÓPRIA 

Da!��d�d d � �d "�����d '(� a�"�(���a�m �d �am��d|�s da extensão das áreas 

���dda"a����d� ��ad ��m�Q ��$� �� �ar���& � a�a�a��, vazão de ar, propriedades do 

m����a�� a�"��m}!��� �rd��(&|�d ���$am�d �� ����� �e liberação e gradientes de 

��m�����(��. Ed��d !��a}!�ad �����m � ����"� ��d�� determinação muito difícil e as 
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������a!�d �� am��� (m m�a�� ���( �� ����ad � ��m �evado a debates sem fim. Para 

(m� m�dm� da�(�& �� �d �a!��d�d ���a��d ��dd(�m ���ssificações diferentes, então 

���� ���dda"a��& � �� }��� �m '(�d� � "�a (�a�a~��� a norma IEC 60079-10 e 

��m����& � ��m �(���d �������d dama����d� m�d ����3se dizer que a figura 17 não 

��"���� � �ad�� ���� �$��� '(� � (�a���� ����d����� e sim, é mais uma ferramenta que 

d��!� ���� ��a����� �� �d���a"a��& �� m������m� m��utenção e operação dos 

�'(a��m����d ��*��a��d �( �������a��d �� �������.
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Todos os equipamentos que serão utilizados no projeto de automação 

precisam atender a determinadas especificações, para isto na escolha de cada 

elemento do projeto é preciso respeitar as características e tarefas que os mesmos 

precisam executar para que depois seja desenvolvida sua instalação e ligação. 

Na escolha das válvulas solenoides que vão substituir as válvulas de manobra 

manual, responsáveis por liberar ou bloquear a entrada do combustível nos tanques 

de armazenagem, foram escolhidas seis válvulas solenoides NC (normalmente 

fechada), na entrada de cada um dos tanques. Também será instalada uma válvula 

de segurança, também NC, que quando desenergizada permanece fechada e não 

permite a passagem de óleo Diesel pela tubulação, para chegar até as outras 

válvulas que alimentam os tanques. 

Todas as válvulas precisam uma designação que detalha sua estrutura e 

operação. Vários números e letras definem se a válvula é operada diretamente ou 

servocontrolada, de 2/2 ou 3/2 vias, o material de seu corpo e outras características. 

Além da designação principal, há uma especificação subsequente que detalha as 

particularidades da válvula, como o dimensional da conexão, o material do diafragma 

etc. Contudo, ao solicitar uma válvula, é importante citar o número do código e 

também é aconselhável citar a designação e especificação dos tipos de válvulas 

para evitar qualquer confusão. 

As válvulas serão todas diretamente operada – 2/2 vias, 18 W, com 

alimentação 24 Vcc, que é considerada baixa tensão e por ser contínua é mais difícil 

provocar faíscas ou centelhas capazes de causar uma explosão. 
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Independentemente da marca as válvulas precisam ter um nível de segurança, IP 

67, ou superior, para que possam ser instaladas em área classificada, zona 2, como 

é o caso na instalação em questão. 

Para verificar o nível do combustível, que será controlado dentro dos tanques 

de cada gerador, será instalada uma mangueira de plástico transparente na parte 

externa do tanque, ligando a parte inferior e superior, por onde o operador poderá 

verificar o nível visualmente, e onde serão presos os sensores capacitivos, que farão 

a leitura de presença ou não do óleo Diesel, os três sensores de cada recipiente, 

devem então ficar colocados na mangueira da seguinte forma:  

a) um mais próximo ao fundo, como indicador de nível mínimo; 

b) um próximo à superfície do tanque, indicador de nível cheio; 

c) e outro ainda mais próximo à superfície, que funciona como sensor de 

segurança. 

Os dezoito sensores capacitivos PNP, ou seja, com sinal de retorno positivo, 

com corrente de saída máxima de 300 mA, precisam ter uma forma de fixação fácil, 

para que possam ser presos e ajustados na mangueira de nível, com um grau de 

proteção 67, ou maior, sua alimentação será 24 Vcc, pelos mesmos motivos que as 

válvulas solenoides. Terão seu sinal digital levado até o painel de controle por cabos 

4 x 0,5 mm², passando por uma estrutura dedicada especialmente aos cabos do 

projeto. Lembrando que o painel de controle ficará na sala de controle dos geradores 

isolado da área explosiva. 

Para alimentar toda a automação com 24 Vcc, que é a tensão mais comum e 

segura para parte de comando, e será utilizada no acionamento também, será 

preciso uma fonte de alimentação 24V/10A, para que tenha potencia necessária 

para ativar todos os componentes do projeto, com as seguintes características: 

a) tensão nominal de alimentação, 230VCA; 

b) frequência nominal de alimentação, 60Hz; 

c) tensão nominal de saída, 24VCC +/-3%; 

d) corrente nominal de saída, 10 A. 

Qualquer fonte que atenda estas especificações pode ser instalada para esta 

aplicação, a princípio foi selecionada uma fonte de alimentação 24 Vcc, Siemens® 

SITOP smart® de 10A, do tipo 6EP1334-2BA01 apropriada pra aplicações em 

ambiente elétrico industrial, cujo disjuntor de proteção do cabo de alimentação 

indicado no manual da fonte é de 10A curva C, então será utilizado um disjuntor 
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monopolar Siemens® 5SX1 210-7® para interromper a fase, ficando o neutro direto 

da alimentação de entrada do painel. 

Para completar a lista de materiais utilizados no projeto, está faltando um 

comutador com retenção e contato normalmente aberto, para que o sistema seja 

ligado e desligado, dois botões de emergência com trava e dois contatos 

normalmente fechados, para serem colocados, um junto ao painel de controle, e 

outro próximo aos geradores como questão de segurança. Eles serão responsáveis 

por parar o processo e fechar a entrada de combustível no local. Como forma de 

segurança, também será instalada uma sirene 24Vcc, que será ativada, como forma 

de alerta quando qualquer um dos tanques atingir o nível máximo de segurança. 

8.2.1 Escolha do Controlador Lógico Programável 

Para fazer o controle do processo é necessário um controlador lógico 

programável (CLP), conforme capítulo 4, para escolha de um CLP apropriado à 

automação em questão, é preciso saber o tipo e quantas entradas e saídas o 

mesmo precisa ter, para isso foi realizado um levantamento de I/O. Está 

descriminado no quadro 1, quantas entradas e quantas saídas serão necessárias, 

pois todas serão digitais, não tendo necessidade de nenhuma analógica ou mesmo 

de contagem rápida. No quadro, ainda foi descrito o endereço da entrada, ou saída 

que corresponde à determinado componente do projeto. 

Entrada (I) 

correspondente 

Saída (O) 

correspondente 

Equipamento 

I0.0  Botão de emergência 

I0.1  Comutador liga 

I0.2  Sensor nível baixo tanque 1 

I0.3  Sensor nível alto tanque 1 

I0.4  Sensor de segurança tanque 1 

I0.5  Sensor nível baixo tanque 2 

I0.6  Sensor nível alto tanque 2 

I0.7  Sensor de segurança tanque 2 
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Quadro 1- Levantamento de I/O 

 Fonte: PRÓPRIA  

Conforme o quadro de levantamento de I/O, serão necessárias 20 entradas 

digitais e 8 saídas digitais, sabe-se que o CLP que será utilizado no projeto é um 

Siemens® S7-200®, da figura 18, por já estar disponível na empresa com cabos e 

software necessários para programação, mas o controlador possui apenas 15 

entradas, então será necessário a aquisição de um módulo de expansão de entradas 

digitais, um módulo compatível com o CLP e que possui 8 entradas sink/source

também digitais 24Vcc é o tipo 6ES7221-1BF22-0XA0. Confirma-se que o CLP é 

compatível com a aplicação após analisar algumas características básicas que o 

mesmo necessita: 

a) alimentação 24Vcc; 

b) 8 saídas digitais; 

I1.0  Sensor nível baixo tanque 3 

I1.1  Sensor nível alto tanque 3 

I1.2  Sensor de segurança tanque 3 

I1.3  Sensor nível baixo tanque 4 

I1.4  Sensor nível alto tanque 4 

I1.5  Sensor de segurança tanque 4 

I2.0  Sensor nível baixo tanque 5 

I2.1  Sensor nível alto tanque 5 

I2.2  Sensor de segurança tanque 5 

I2.3  Sensor nível baixo tanque 6 

I2.4  Sensor nível alto tanque 6 

I2.5  Sensor de segurança tanque 6 

 O0.0 Solenoide de entrada principal 

 O0.1 Solenoide abastecimento tanque 1 

 O0.2 Solenoide abastecimento tanque 2 

 O0.3 Solenoide abastecimento tanque 3 

 O0.4 Solenoide abastecimento tanque 4 

 O0.5 Solenoide abastecimento tanque 5 

 O0.6 Solenoide abastecimento tanque 6 

 O0.7 Sirene de alarme 
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c) 20 entradas digitais, com acréscimo do módulo de expansão. 

Para proteção das oito saídas do CLP é aconselhado a utilização de mini 

relés, com bobina 24Vcc, que serão acionados diretamente pelo controlador, e 

comutarão seu contato normalmente aberto, para ai sim ligar as válvulas solenoides 

e o alarme. O desenho da ligação elétrica dos relés assim como de todo projeto está 

no apêndice 3, como esquema elétrico da automação do abastecimento dos 

geradores de energia elétrica. 

Figura 18-Controlador que será utilizado no projeto

Fonte: PRÓPRIA 

8.3 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PARA O CLP 

Com o levantamento de I/O concluído, o controlador lógico programável e o 

módulo de expansão devidamente escolhidos, é preciso fazer o programa que será 

executado no controlador para fazer a leitura das entradas ligadas aos sensores e 

botões, e escrever os novos valores nas saídas onde estarão ligadas as válvulas 

solenoides e o alarme. 
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Como o controlador escolhido para aplicação é um Siemens Simatic S7-200®, 

o software apropriado para se realizar a programação do mesmo em linguagem 
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Ladder, é o Simatic Step7® Micro/WIN® V4.0 também da Siemens®. A lógica 

base para programação está representada no fluxograma da figura 19, onde tem-se 

uma noção das condições para que determinadas tarefas sejam executadas no 

programa. 

O controlador realiza a leitura de todas as entradas de forma muito rápida, 

sabendo a situação de cada uma, o mesmo toma as atitudes que foram 

programadas conforme fluxograma. Estas atitudes podem ser conferidas no 

programa do apêndice 4. Quando um dos botões de emergência estiver acionado ou 

algum dos sensores de segurança estiver ativado indicando que o tanque excedeu o 

limite máximo do nível de combustível a válvula solenoide principal que fica na 

entrada do setor de geração permanecerá fechada impedindo a entrada de óleo 

Diesel, e o alarme será acionado. 

Em seguida vem a habilitação do processo, que só ocorre se os botões de 

emergência estiverem desativados, o alarme desligado e o comutador (botão liga), 

estiver na posição “ligado”. Com estas condições o controlador estará habilitado para 

executar as outras funções, que são iguais para os seis tanques, mudando apenas 

as respectivas entradas e saídas seguindo o quadro 1. 

As tarefas executadas pelo CLP começam com a necessidade da solenoide 

principal estar ativada. Caso os três sensores, de segurança, de nível alto e de nível 

baixo do tanque estiverem desativados, a solenoide da entrada do mesmo é 

acionada e libera a entrada de combustível, junto com isso da o pulso necessário 

para que o contador acumule na memória interna a quantidade de vezes que a 

solenoide foi acionada, e então possa ser feito a conta do consumo aproximado de 

combustível de cada gerador. Com o valor da distância entre o sensor de nível baixo 

e de nível alto, multiplicado pela largura e pelo comprimento do tanque, pode-se 

saber este valor. 

Isso porque depois de ligada a saída da válvula de abastecimento, a mesma 

só será desligada quando o líquido atingir o sensor de nível alto, caso haja falha 

deste, o sensor de segurança localizado mais alto, irá ter a mesma função, que é 

desligar a entrada de combustível e evitar que o tanque transborde gerando 

desperdícios. Todo o programa é intertravado e necessita de habilitação para 

funcionar, o que traz a segurança e confiabilidade necessária, que seria difícil de 

conseguir sem a utilização do controlador lógico programável, e um estudo do 

ambiente.  
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9 AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados alcançados com a realização do projeto já podem ser avaliados 

antes mesmo de sua instalação, com base nos estudos realizados, e com o 

desenvolvimento do projeto, que contém também esquema elétrico para automação, 

e o programa em Ladder pronto para ser executado pelo CLP. Quando se faz uma 

comparação do sistema atual, com o projeto do sistema de abastecimento dos 

tanques de forma automática, fica claro que a segurança, confiabilidade, e agilidade 

do processo aumentarão com a implantação da automação.  

Para realizar este projeto, já foi abordado nos capítulos anteriores que é 

necessário uma quantidade significativa de materiais, para ficarem mais exatas as 

quantidades e especificações de cada material, foi feito uma lista de materiais 

conforme quadro 2. A forma de instalação, os cuidados e as normas a serem 

seguidas na execução do projeto estão descritas no Memorial Descritivo, no capítulo 

9.1. 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO MARCA TIPO 

1 1 CLP CPU224 24Vcc 
DI:14X24Vcc DO:10X24Vcc 

Siemens 6ES7 214-
1AD23-0XB0 

2 1 Módulo de Expansão 8 
entradas digitais 

Siemens 6ES7221-
1BF22-0XA0 

3 18 Sensor Capacitivo PNP 12-
30Vcc 50mA 

Balluff BCS008H 

4 2 Botão cogumelo de 
emergência com trava 

WEG CSW-BEG 

5 1 Comutador duas posição fixa WEG CK2F45 

6 1 Bloco de contato NA WEG BC10-CSW 

7 4 Bloco de contato NF WEG BC01-CSW 

8 7 Válvula Solenoide NC 24 Vcc Danfoss EV210B 25G 

9 1 Disjuntor monopolar curva C 
10A 

Siemens 5SX1 110-7 
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10 1 Fonte de alimentação 
monofásica SITOP smart 

Siemens 6EP1334-
2AA01 

11 1 Sirene com sinal luminoso 12-
24Vcc 

Piezo 115 dB 

12 1 Quadro de comando 
500x500x200mm 

Cemar CE-5050-20 

13 1 Canaleta 50X50mm Hellermann HD4 

14 54 Conector padrão Siemens 8WA1 011-
1DF11  

15 27 Conector terra Siemens 8WA1 011-
1PF00  

16 1 Cabos, trilho DIN, terminais, 
acessórios, etc. 

  

Quadro 2 - Lista de materiais 

Fonte: PRÓPRIA 

9.1 MEMORIAL DESCRITIVO 

9.1.1 Apresentação  

 Este memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução das 

instalações elétricas necessárias no projeto de automação do abastecimento dos 

tanques dos geradores de energia elétrica da empresa Videplast Embalagens 

Plásticas®. Os serviços se concentram no setor de geração da empresa, no local 

existem outras instalações com alimentação de energia independente, que não 

fazem parte deste projeto. Apenas a alimentação do sistema será descendente das 

instalações já existentes.  

O perfeito funcionamento das instalações ficará sob responsabilidade da 

equipe que realizar os serviços, estando à critério do supervisor e autor do projeto 

impugnar quaisquer serviços e/ou materiais que não estiverem em conformidade 

com esta especificação e/ou projeto. 
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9.1.2 Alimentação  

O circuito alimentador de energia elétrica do Quadro de Comando a ser 

instalado na sala de controle dos geradores, será de acordo com o determinado no 

Esquema Elétrico (Apêndice 3), deverá ser sobre eletrocalha, a partir do QD 

existente na mesma sala. Para alimentação é necessário três condutores com 

diâmetro mínimo de 2,5mm² ligados a:  

a) neutro; 

b) uma fase, 220 Vca, 60 Hz, protegida por disjuntor ou fusível; 

c) aterramento (PE). 

9.1.3 Aterramento 

O aterramento da instalação será realizado através de hastes cobreadas tipo 

copperweld diâmetro 20 mm x 2,4 m e conector, enterrados verticalmente no solo. A 

resistência de aterramento não poderá ser superior a 10 Ohms em qualquer época 

do ano.  

Para proteção contra choques elétricos por contato indireto todos os circuitos, 

equipamentos e o painel serão dotados de condutor de proteção (PE). Todos os 

tanques de combustível também devem ser ligados ao aterramento para que ocorra 

a equipotencialização do circuito. 

O esquema utilizado será o TN-S (condutor neutro e condutor de proteção 

distintos, conforme NBR 5410: 2005). 

9.1.4 Condutores  

Serão fios de cobre com isolamento em PVC 70°C de 0 ,75 kV ou 1,0 kV com 

seção mínima de 2,5mm² para alimentação e 0,5mm² para comando e sinal, as 

seções dos condutores neutro, fase, proteção e retorno (quando houver) serão 

iguais ao da fase.  
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Os condutores deverão ser do tipo BWF e possuir gravados em toda sua 

extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, temperatura e 

certificado do INMETRO.  

Não serão permitidas emendas nos condutores, de força e de comando. O 

critério das cores deverá ser conforme a NBR 5410: 2005. Os condutores devem ser 

passados depois de completada a montagem da eletrocalha, ou eletroduto em área 

classificada como zona de risco 1. 

9.1.5 Equipamentos 

Todos os equipamentos que estão descritos na lista de material (Quadro 2) 

deverão ser instalados conforme Esquema Elétrico (Apêndice 3), e seguindo 

rigorosamente a forma de instalação contida no manual de cada um, para não 

perder a garantia do fabricante. Todos os cabos deverão ser identificados através de 

anilhas ou fitas específicas. 

Os equipamentos que ficarão dentro do painel de comando, como é o caso da 

fonte, CLP, módulo de expansão, disjuntor e conectores, devem ser fixados ao trilho 

DIN, e ter os cabos de ligação acomodados na canaleta devidamente tampada. O 

painel deverá ser montado respeitando a descrição na NBR5410 sobre quadros de 

distribuição e painéis. 

Os equipamentos, sensores e atuadores que serão instalados fora do painel 

de comando, devem ter sua alimentação ligada ao painel por cabos passados pela 

eletrocalha exclusiva do sistema, para evitar interferências externas nos condutores. 

9.1.6 Serviços  

Para a execução deste projeto deverão sempre ser observadas as 

orientações contidas na NBR 5410: 2005, e NBR IEC 60079-14. 

 Todos os serviços deverão ser executados com esmero e capricho, a fim de 

manter um bom nível de acabamento e garantir confiabilidade e segurança das 

instalações elétricas. 
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9.1.7 Geral  

Em razão das constantes atualizações de componentes todos os materiais 

deverão apresentar certificação exigida pelo INMETRO, e certificação de 

conformidade com a área onde será sua instalação, para casos de zona de risco. 

Se possível o instalador deverá proceder os ensaios finais de entrega da obra 

conforme a NBR-5410, para confirmar o pleno funcionamento da Automação. 
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10 CONCLUSÃO 

Para se fazer um projeto de automação para o abastecimento de combustível 

(óleo Diesel) nos tanques dos motores dos geradores de energia elétrica da 

empresa Videplast® Indústria de Embalagens LTDA, instalada no município de 

Videira, foi realizado um estudo amplo do sistema em funcionamento atualmente, 

após foram escolhidos os equipamentos e descritos no projeto juntamente com seu 

funcionamento, as outras ferramentas de auxilio contidas no projeto para que sejam 

utilizadas na hora de executar a automação são o esquema elétrico da ligação dos 

sensores, atuadores e do CLP, que já teve seu programa criado e testado atendendo 

as expectativas. Para que o sistema seja implantado conforme o projeto estão 

descritos no memorial descritivo a forma de instalação, os cuidados e as normas a 

serem seguidas. 

Desde o início do projeto, buscou-se dar atenção especial para a questão do 

ambiente onde será feita a automação, como é o caso neste projeto, onde a área é 

classificada, sendo uma zona de baixo risco, mas que de qualquer forma merece um 

estudo adequado. Assim como este caso, existem muitos outros, onde os riscos 

podem ser maiores e que na maioria das vezes não são tratados com os cuidados 

necessários. 

Buscando adquirir um bom embasamento teórico a respeito de como se fazer 

um projeto de automação de abastecimento de combustível, fazendo o controle do 

nível de líquido inflamável utilizando um Controlador Lógico Programável realizou-se 

estudo aprofundado dos assuntos relacionados a este projeto. 

 Constatou-se então que para se fazer um projeto de automação é necessário 

seguir várias etapas, que já foram descritas no capítulo 2, desde a identificação de 

uma necessidade, até a sua apresentação, para que seja implantado. A primeira 

etapa de um projeto é a identificação do problema e formulação de uma possível 

solução, o que foi detalhadamente feito na introdução do trabalho, quando se definiu 

que para melhorar o sistema de abastecimento, que hoje ocorre de forma manual, 

seria implantada uma automação no processo, para realizar o abastecimento 

automaticamente. 

O controle automático, ou automação de um processo possui inúmeras 

maneiras de ser realizado e está evoluindo cada vez mais, com o avanço das 
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tecnologias. A história, evolução, e as várias formas de se controlar um processo 

foram descritas no capítulo 3. A tendência é cada vez mais utilizar-se de 

controladores para automatizar qualquer processo dentro das indústrias, sendo 

assim foi feito um capitulo dedicado ao Controlador Lógico Programável, sua 

estrutura, seu funcionamento e como pode ser programado, pois uma das etapas 

deste projeto é a programação do controlador. 

Uma automação em área classificada, precisa ser muito bem planejada para 

que os equipamentos necessários para leitura de dados e atuação no processo, não 

venham causar acidentes ou quaisquer danos ao ambiente. Para que este 

planejamento não ocorresse de forma equivocada foram dedicados dois capítulos, 

para instalações em áreas classificadas, sensores e atuadores. 

Na automação em questão, foi realizado um planejamento detalhado na 

Metodologia, descrevendo como seria executada cada etapa do projeto, e o que 

estaria incluso no projeto final para apresentação. O desenvolvimento do projeto 

ficou no capitulo 8, Estudo de Caso, onde foi realizado um estudo da situação atual 

do sistema, o que será alterado após a implantação da automação no local, foi 

descrito a escolha e o funcionamento de cada um dos equipamentos a ser instalado. 

Neste mesmo capitulo está a explicação detalhada do programa feito em linguagem 

Ladder para ser executado pelo CLP no controle do processo. 

Depois de pronto, o projeto pode ser comparado com a situação atual do 

abastecimento dos tanques, o que comprova que a automação do processo nos traz 

vários benefícios. O operador do sistema não precisará estar em contato com 

produto combustível e tóxico e também fora de um ambiente hostil, será evitado 

desperdícios na hora do enchimento dos tanques, o sistema funciona sem a 

presença do operador e sua manutenção é muito rara e programada. O programa do 

CLP ainda armazenará alguns dados que hoje são estimados, como o consumo de 

combustível de cada gerador. 

Levando em consideração todos os pontos positivos, confiabilidade e 

agilidade quando se compara o sistema automatizado com o sistema atual conclui-

se que o único empecilho seria o gasto imediato com os equipamentos necessários 

para automação, gasto esse, que pode ser recuperado com o não desperdício e com 

a segurança que a implantação do projeto traria para o ambiente. Sendo assim, 

todos os objetivos deste projeto foram alcançados com êxito. 
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Block: MAIN  
Created: 10/18/2012 10:03:24 am 
Last Modified:    10/23/2012 10:21:03 am 

Symbol Var Type Data Type Comment

TEMP 

TEMP 

TEMP 

TEMP

  

PROGRAMA PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES

� ¡¢£¤¥ ¦
ACIONAMENTO ALARME DE SEGURANÇA

��§� ¨�©� alarme 

se_2 

se_3 

se_4 

se_5 

se_6 

emergencia 

/

Symbol 
alarme

Address 
Q0.7

Comment 
alarme de emergência

����©�����
liga 
se_1 
se_2

I0.0 
I0.1 
I0.4 
I0.7

botão parada de emergência 
comutador liga
sensor de segurança tanque 1 
sensor de segurança tanque 2

��§ª
se_4 
se_5 
se_6

I1.2 
I1.5 
I2.2 
I2.5

sensor de segurança tanque 3 
sensor de segurança tanque 4 
sensor de segurança tanque 5 
sensor de segurança tanque 6

����
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� ¡¢£¤¥ « Network Title
HABILITA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
����©����� �¨���� ¨�©� ��¨�

/

Symbol 
alarme 
emergencia

Address 
Q0.7 
I0.0

Comment 
alarme de emergência
botão parada de emergência

¨�©�
sole

I0.1 
Q0.0

comutador liga
solenóide de entrada principal

� ¡¢£¤¥ ¬
LIGA SOLENÓIDE TANQUE 1

��¨� ��§� ��§� ��§� sol_1 

/ / / S 

1

�
CU CTU

M0.0 

R 

M0.1 3000   ®¯

Symbol 
sa_1 
sb_1 
se_1

Address 
I0.3 
I0.2 
I0.4

Comment 
sensor nivel alto tanque 1 
sensor nivel baixo tanque 1 
sensor de segurança tanque 1

��¨§�
sole

Q0.1 
Q0.0

solenóide de abstecimento tanque 1 
solenóide de entrada principal

� ¡¢£¤¥ °
DESLIGA SOLENÓIE TANQUE 1

��§� ��¨§�
R 

1

��§�

Symbol Address Comment
sa_1 I0.3 sensor nivel alto tanque 1
��§�
sol_1

I0.4 
Q0.1

sensor de segurança tanque 1 
solenóide de abstecimento tanque 1

± / 11
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� ¡¢£¤¥ ²
LIGA SOLENÓIDE TANQUE 2

��¨� ��§± ��§± ��§± sol_2 

/ / / S 

1

±
CU CTU

M0.0 

R 

M0.2 3000   ®¯

Symbol 
sa_2 
sb_2

Address 
I0.6 
I0.5

Comment 
sensor nivel alto tanque 2 
sensor nivel baixo tanque 2

��§±
sol_2 
sole

I0.7 
Q0.2 
Q0.0

sensor de segurança tanque 2 
solenóide de abstecimento tanque 2 
solenóide de entrada principal

� ¡¢£¤¥ ³
DESLIGA SOLENÓIDE TANQUE 2

��§± ��¨§±
R 

1

��§±

Symbol 
sa_2

Address 
I0.6

Comment 
sensor nivel alto tanque 2

��§±
sol_2

I0.7 
Q0.2

sensor de segurança tanque 2 
solenóide de abstecimento tanque 2

ª / 11
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� ¡¢£¤¥ ´
LIGA SOLENÓIDE TANQUE 3

��¨� ��§ª ��§ª ��§ª sol_3 

/ / / S 

1

ª
CU CTU

M0.0 

R 

M0.3 3000   ®¯

Symbol 
sa_3 
sb_3

Address 
I1.1 
I1.0

Comment 
sensor nivel alto tanque 3 
sensor nivel baixo tanque 3

��§ª
sol_3 
sole

I1.2 
Q0.3 
Q0.0

sensor de segurança tanque 3 
solenóide de abstecimento tanque 3 
solenóide de entrada principal

� ¡¢£¤¥ µ
DESLIGA SOLENÓIDE TANQUE 3

��§ª ��¨§ª
R 

1

��§ª

Symbol 
sa_3

Address 
I1.1

Comment 
sensor nivel alto tanque 3

��§ª
sol_3

I1.2 
Q0.3

sensor de segurança tanque 3 
solenóide de abstecimento tanque 3

¶ / 11



BB

� ¡¢£¤¥ ·
LIGA SOLENÓIDE TANQUE 4

��¨� ��§¶ ��§¶ ��§¶ sol_4 

/ / / S 

1

¶
CU CTU

M0.0 

R 

M0.4 3000   ®¯

Symbol 
sa_4 
sb_4

Address 
I1.4 
I1.3

Comment 
sensor nivel alto tanque 4 
sensor nivel baixo tanque 4

��§¶
sol_4 
sole

I1.5 
Q0.4 
Q0.0

sensor de segurança tanque 4 
solenóide de abstecimento tanque 4 
solenóide de entrada principal

� ¡¢£¤¥ ¦¸
DESLIGA SOLENÓIDE TANQUE 4

��§¶ ��¨§¶
R 

1

��§¶

Symbol 
sa_4

Address 
I1.4

Comment 
sensor nivel alto tanque 4

��§¶
sol_4

I1.5 
Q0.4

sensor de segurança tanque 4 
solenóide de abstecimento tanque 4

¹ / 11



BC

� ¡¢£¤¥ ¦¦
LIGA SOLENÓIDE TANQUE 5

��¨� ��§¹ ��§¹ ��§¹ sol_5 

/ / / S 

1

¹
CU CTU

M0.0 

R 

M0.5 3000   ®¯

Symbol 
sa_5 
sb_5

Address 
I2.1 
I2.0

Comment 
sensor nivel alto tanque 5 
sensor nivel baixo tanque 5

��§¹
sol_5 
sole

I2.2 
Q0.5 
Q0.0

sensor de segurança tanque 5 
solenóide de abstecimento tanque 5 
solenóide de entrada principal

� ¡¢£¤¥ ¦«
DESLIGA SOLENÓIDE TANQUE 5

��§¹ ��¨§¹
R 

1

��§¹

Symbol 
sa_5

Address 
I2.1

Comment 
sensor nivel alto tanque 5

��§¹
sol_5

I2.2 
Q0.5

sensor de segurança tanque 5 
solenóide de abstecimento tanque 5

º / 11 



BF

� ¡¢£¤¥ ¦¬
LIGA SOLENÓIDE TANQUE 6

��¨� ��§º ��§º ��§º sol_6 

/ / / S 

1

º
CU CTU

M0.0 

R 

M0.6 3000   ®¯

Symbol 
sa_6 
sb_6

Address 
I2.4 
I2.3

Comment 
sensor nivel alto tanque 6 
sensor nivel baixo tanque 6

��§º
sol_6 
sole

I2.5 
Q0.6 
Q0.0

sensor de segurança tanque 6 
solenóide de abstecimento tanque 6 
solenóide de entrada principal

� ¡¢£¤¥ ¦°
DESLIGA SOLENÓIDE TANQUE 6

��§º ��¨§º
R 

1

��§º

Symbol 
sa_6

Address 
I2.4

Comment 
sensor nivel alto tanque 6

��§º
sol_6

I2.5 
Q0.6

sensor de segurança tanque 6 
solenóide de abstecimento tanque 6

» / 11 



BG

�������������������� � ¼�½§¾ �¼�½¾�

Block: SBR_0 
Created: 10/18/2012 10:03:24 am 
Last Modified:    10/22/2012 10:00:05 am 

Symbol 

EN

Var Type 

IN

Data Type 

BOOL

Comment

IN

IN_OUT

OUT

TEMP   

SUBROUTINE COMMENTS

� ¡¢£¤¥ ¦ Network Title

Network Comment

¿ / 11 



BH

�������������������� � ��À§¾ ���À¾�

Block: INT_0 
Created: 10/22/2012 10:14:20 am 
Last Modified:    10/22/2012 10:14:20 am 

Symbol Var Type Data Type Comment

TEMP 

TEMP 

TEMP 

TEMP

  

INTERRUPT ROUTINE COMMENTS

� ¡¢£¤¥ ¦ Network Title

Network Comment

Á / 11 



BI

projetoAbastecimento  /  USER1

Symbol 

emergencia

Address 

I0.0

Comment 

botão parada de emergência

¨�©� I0.1 comutador liga

��§� I0.2 sensor nivel baixo tanque 1

��§� I0.3 sensor nivel alto tanque 1

��§� I0.4 sensor de segurança tanque 1

��§± I0.5 sensor nivel baixo tanque 2

��§± I0.6 sensor nivel alto tanque 2

��§± I0.7 sensor de segurança tanque 2

��§ª I1.0 sensor nivel baixo tanque 3

��§ª I1.1 sensor nivel alto tanque 3

��§ª I1.2 sensor de segurança tanque 3

��§¶ I1.3 sensor nivel baixo tanque 4

��§¶ I1.4 sensor nivel alto tanque 4

��§¶ I1.5 sensor de segurança tanque 4

��§¹ I2.0 sensor nivel baixo tanque 5

��§¹ I2.1 sensor nivel alto tanque 5

��§¹ I2.2 sensor de segurança tanque 5

��§º I2.3 sensor nivel baixo tanque 6

��§º I2.4 sensor nivel alto tanque 6

��§º I2.5 sensor de segurança tanque 6

��¨§� Q0.1 solenóide de abstecimento tanque 1

��¨§± Q0.2 solenóide de abstecimento tanque 2

��¨§ª Q0.3 solenóide de abstecimento tanque 3

��¨§¶ Q0.4 solenóide de abstecimento tanque 4

��¨§¹ Q0.5 solenóide de abstecimento tanque 5

��¨§º Q0.6 solenóide de abstecimento tanque 6

��¨� Q0.0 solenóide de entrada principal

�¨���� Q0.7 alarme de emergência

�¾ / 11 



BJ

projetoAbastecimento  / POU Symbols

Symbol Address Comment

SBR_0 

INT_0 

MAIN

SBR0 

INT0 

OB1

SUBROUTINE COMMENTS 

INTERRUPT ROUTINE COMMENTS

PROGRAMA PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES

�� / 11 


