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RESUMO 

Este trabalho apresenta o projeto de automação do controle de nível do 

tanque Zanini na empresa Trombini Embalagens S/A e sintonia do algoritmo de 

controle proporcional-integral-derivativo (PID) em um controlador lógico programável 

(CLP SLC 500® Allen-Bradley®), para utilização em um sistema de armazenagem 

d’água dotado de reservatório sendo este responsável pela alimentação de água e 

refrigeração das portas da caldeira de biomassa. O sistema de controle projetado 

será responsável por manter o nível do reservatório em um valor determinado (set-

point) pelos operadores variando a atuação da válvula de controle, proporcional a 

leitura do nível. A indicação da variável nível do reservatório será realizada por um 

transmissor de pressão instalado no tanque a 0,5 metros acima da tubulação de 

esgotamento, enviando este sinal em forma de corrente elétrica para o controlador 

lógico programável. A retirada da água é feita através da bomba de sucção 

localizada na base do reservatório que possui vazão constante, sendo parte desta 

encaminhada para refrigeração das portas e o restante destinada à alimentação da 

caldeira.  

Palavras-chave: Controle de nível, algoritmo PID, controlador lógico 

programável CLP,  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This paper presents the automation project of Zanini tank level control at the 

company Trombini Embalagens S/A and tuning of the proportional-integral-derivative 

(PID) control algorithm in a programmable logic controller (CLP SLC 500® Allen-

Bradley®) for use in a storage system equipped with water reservoir which is 

responsible for water supply and refrigeration of the doors of the biomass boiler. The 

control system designed will be responsible for maintaining the level of the tank at a 

value determined (set-point) by the operators, varying the performance of the control 

valve, proportional to the level reading. The indication of the variable level of the tank 

will be accomplished by a pressure transmitter installed in the tank at 0.5 meters 

above the exhaustion pipeline, sending this signal shaped like an electric current to 

the programmable logic controller. The withdrawal of the water is done by a suction 

pump located in the base of the reservoir which has constant flow, and part of this is 

referred for the refrigeration of the doors and the remainder is destined to the feeding 

of the boiler. 

KEYWORDS: LEVEL CONTROL, PID ALGORITHM, PROGRAMMABLE 

LOGIC CONTROLLER PLC. 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura  01 – Sistema mecatrônico ............................................................................. 19 

Figura  02 – Exemplo de sistema de malha aberta ................................................... 22 

Figura  03 – Exemplo de sistema de malha fechada ................................................. 23 

Figura  04 – Configuração do controlador PID em paralelo ...................................... 24 

Figura  05 – Resposta de um controlador PID .......................................................... 25 

Figura  06 – Controle PID de um processo ............................................................... 26 

Figura  07 – Resposta ao degrau unitário de uma planta .......................................... 27 

Figura  08 – Curva de resposta em forma de S......................................................... 28 

Figura  09 –Visor de nível ......................................................................................... 31 

Figura  10 –Pressão exercida pela altura da coluna líquida (Hidrostática) ................ 33 

Figura  11 –Medição indireta utilizando transmissor de pressão diferencial em 

tanques abertos ......................................................................................................... 34 

Figura  12 –Transmissor sanitário Smar LD300S ...................................................... 35 

Figura  13 –Transmissor Smar LD301 ...................................................................... 35 

Figura  14 –Posicionador Smar FY301 ..................................................................... 36 

Figura  15 –Sistema linear Smar FY301 ................................................................... 37 

Figura  16 –Sistema rotativo Smar FY301 ................................................................ 37 

Figura  17 –Válvula borboleta.................................................................................... 38 

Figura  18 –Hart sobrepõe o sinal digital ao sinal de corrente 4 – 20mA .................. 40 

Figura  19 –Equipamento de campo recebendo acesso de dois mestres ................. 41 

Figura  20 –Diagrama de controle de uma aplicação Hart ........................................ 42 

Figura  21 –CLP disponível no mercado ................................................................... 44 

Figura  22 –Ciclo de varredura do CLP ..................................................................... 45 

Figura  23 –Caldeira aquatubular de combustivel sólido ........................................... 52 

Figura  24 –Tubo de caldeira aquatubular incrustado ............................................... 53 

Figura  25 –Tanque Zanini ........................................................................................ 60 

Figura  26 –Alimentação de água do tanque Zanini .................................................. 61 

Figura  27 –Transbordo do tanque Zanini ................................................................. 62 

Figura  28 –Programador e o Fluke utilizados nos testes em bancada ..................... 64 

Figura  29 –Válvula do tipo borboleta com atuador acoplado ................................... 66 

Figura  30 –Gráfico da curva de resposta  ................................................................ 68 



 

Figura  31 – Simulação com a função de tranferência encontrada no gráfico ........... 69 

Figura  32 – Simulação com valores encontrados segundo Zieggler eNichols, CHR e 

Coolen e Coon  ......................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 01 – Regras de sintonia de Ziegler-Nichols baseada naresposta ao degrau 

da planta.................................................................................................................... 28 

Quadro 02 – Regra de sintonia Ziegler e Nichols. ..................................................... 29 

Quadro 03 – Regra de sintonia de Chien, Hrones Reswick. ..................................... 29 

Quadro 04 – Regra de sintonia Cohen e Coon. ........................................................ 30 

Quadro 05 – Relação dispositivo de entrada x elemento da lógica de controle. ....... 51 

Quadro 06 – Descrição das entradas do CLP. .......................................................... 64 

Quadro 07 - Descrição das saídas do CLP ............................................................... 64 

Quadro 08 – Sinal de corrente em relação ao tempo. ............................................... 67 

Quadro 09 – Parametros obtidos do PID.  ................................................................ 69 

Quadro 10 – Componentes da malha de controle  ................................................... .71 

Quadro 11 – Custos necessários para implantação da malha de controle.  ............. 73



 

LISTA DE SIGLAS 

CLP – Controlador Lógico Programável 

CP – Computador Programável 

UCP – CPU – Unidade Central de Processamento 

ETA – Estação de Tratamento de Água 

ETE – Estação de Tratamento de Efluentes 

FSK – Deslocamento de Frequência 

HART – Highway Addressable Remote Transducer 

IHM – Interface Homem Máquina 

I/O – Entrada e Saídas do CLP 

mA – Miliampére 

NA – Normal Aberto 

NF – Normal Fechado 

NR – Norma Regulamentadora 

P - Proporcional  

PI - Proporcional e Integral  

PD - Proporcional e Derivativo  

PID - Proporcional, Integral e Derivativo  

Kp - ganho proporcional  

Pb - banda proporcional  

Ti -  Tempo integral  

Td - Tempo derivativo 

PIT – Transmissor Indicador de Pressão 

PLC – Programmable Logic Controller 

PROG – Situação do CLP (Parado) 

RLL – Relay Ladder Logic  

RUN – Situação do CLP (Rodando) 

S/A – Sociedade Anônima 

SA – Sistema de Automação 

 

 



 

SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 14 

1.1. PROJETO DE AUTOMAÇÃO ............................................................................. 14 

2. DESENVOLVIMENTO .......................................................................................... 17 

2.1 REFERÊNCIAL TEORICO .................................................................................. 17 

2.1.1 REVISÃO HISTÓRICA SISTEMAS DE CONTROLE ........................................ 17 

2.1.1.1 Sistemas de Controle e Automação .............................................................. 18 

2.1.1.2 Projeto de Sistemas de controle .................................................................... 20 

2.1.1.3 Malhas de Controle ....................................................................................... 22 

2.1.1.4 Controle PID .................................................................................................. 23 

2.1.1.4.1 Sintonia de controladores PID .................................................................... 25 

2.1.1.4.2 Métodos de Ziegler e Nichols ..................................................................... 26 

2.1.1.4.3 Método da Curva de Resposta ................................................................... 27 

2.1.2 CONTROLE DE NÍVEL ..................................................................................... 30 

2.1.2.1 Medição de Nível Direta ................................................................................ 32 

2.1.2.2 Medição de Nível Indireta .............................................................................. 32 

2.1.2.3 Medição de Nível Descontinua ...................................................................... 32 

2.1.3 PRESSÃO HIDROSTÁTICA ............................................................................. 32 

2.1.4 TRANSMISSOR DE PRESSÃO ....................................................................... 34 

2.1.4.1 Transmissor Sanitário .................................................................................... 34 

2.1.4.2 Transmissor de nível LD301 .......................................................................... 35 

2.1.5 POSICIONADOR INTELIGENTE FY301 .......................................................... 36 

2.1.6 VÁLVULAS DE CONTROLE ............................................................................. 37 

2.1.7 ATUADOR ........................................................................................................ 38 

2.1.8. PROTOCOLO HART ....................................................................................... 39 

2.1.8.1. A Tecnologia Hart ......................................................................................... 40 

2.1.8.2. Exemplo de Aplicação Hart .......................................................................... 41 

2.1.9 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL (CLP OU PLC) ........................... 42 

2.1.9.1 Descrição ...................................................................................................... 44 

2.1.9.2 Princípios de Funcionamento. ....................................................................... 44 

2.1.9.3 Arquitetura Básica de um CLP ...................................................................... 45 

2.1.9.4 CPU ............................................................................................................... 46 

2.1.9.5 Fonte de Alimentação .................................................................................... 46 

2.1.9.6 Memórias ....................................................................................................... 47 

2.1.9.7 Entradas e Saídas ......................................................................................... 48 

2.1.9.8 Programação ................................................................................................. 49 

2.1.9.9 Linguagem de Programação Ladder ............................................................. 49 

2.1.9.9.1. CALDEIRA ................................................................................................. 51 

2.1.9.9.1.1. Breve Histórico ....................................................................................... 51 

2.1.9.9.1.2. Tipos de Caldeiras .................................................................................. 52 

2.1.9.9.1.3. Importância da Água .............................................................................. 52 

2.1.9.9.1.4. Retorno do Condensado ........................................................................ 53 

2.2. METODOLOGIA ................................................................................................ 55 

2.2.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL .................................................................. 56 

2.2.2 DESENVOLVER O PROJETO DA AUTOMAÇÃO ............................................ 56 

2.2.3 ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA AUTOMAÇÃO .......................... 56 

2.2.4 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA APLICATIVO .................................... 57 

2.2.5 DESENVOLVIMENTO DO DIAGRAMA ............................................................ 57 

2.2.5.1 IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE PID ...................................................... 58 

2.2.6 ESTUDO DE CASO ......................................................................................... 59 



 

2.2.6.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL ............................................................... 59 

2.2.6.2 DESENVOLVER O PROJETO DA AUTOMAÇÃO ......................................... 62 

2.2.6.3 ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA AUTOMAÇÃO ....................... 64 

2.2.6.4 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA APLICATIVO ................................. 66 

2.2.6.5 DESENVOLVIMENTO DO DIAGRAMA ......................................................... 66 

2.2.6.5.1 IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE PID ................................................... 67 

2.3. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS ........................................................ 71 

2.3.1 MEMORIAL DESCRITIVO ................................................................................ 74 

2.3.1.1 Finalidade ...................................................................................................... 74 

2.3.1.2 Alimentação ................................................................................................... 74 

2.3.1.3 Aterramento ................................................................................................... 74 

2.3.1.4 Condutores .................................................................................................... 75 

2.3.1.5 Componentes ................................................................................................ 75 

2.3.1.5.1 Posicionador, transmissor de pressão e válvula. ....................................... 75 

2.3.1.6 Generalidades ............................................................................................... 76 

3. CONCLUSÃO ....................................................................................................... 77 

REFERENCIAL TEÓRICO........................................................................................ 79 

APÊNDICES ............................................................................................................. 82 

APÊNDICE A – PROGRAMA DE CLP ..................................................................... 83 

APÊNDICE B – CONTINUAÇÃO PROGRAMA DE CLP ......................................... 84 

APÊNDICE C – CONTINUAÇÃO PROGRAMA DE CLP ......................................... 85 

APÊNDICE D – DIAGRAMA DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO CLP ....................... 86 

ANEXOS ................................................................................................................... 87 

ANEXO A – FLUXOGRAMA DE INSTALAÇÃO DO POSICIONADOR         FY 301
 .................................................................................................................................. 88 

ANEXO B – ARVORE DE PROGRAMAÇÃO LOCAL DO FY301 ........................... 89 

ANEXO C – ENTREVISTA COM OS ENVOLVIDO E COLETA DE DADOS PARA 
PROJETO ................................................................................................................. 90 

ANEXO D – FLUXOGRAMA DE PROGRAMAÇÃO DO TRANSMISSOR DE 
PRESSÃO LD301 ..................................................................................................... 92 

ANEXO E – ARVORE DE PROGRAMAÇÃO LOCAL DO LD301 ........................... 93 

 



1� 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. PROJETO DE AUTOMAÇÃO 

Com o constante avanço tecnológico, o mundo está cada vez mais moderno, 

automação vem crescendo e se destacando consideravelmente tanto nas indústrias, 

nas residências, na agricultura e em outros setores. Para isso unir novas tecnologias 

com processos já existentes torna-se um objeto de estudo interessante.   

A automatização dos processos industriais está parcialmente focada em tornar 

as empresas cada vez mais sustentáveis para que se não completamente, ao 

menos amenizar os riscos existentes ao meio ambiente. Desta forma, este trabalho 

tem a finalidade de avaliar e projetar um controle de nível para o tanque Zanini da 

empresa Trombini Embalagens, Sociedade Anônima (S/A) da cidade de Fraiburgo, 

Santa Catarina (SC). As dificuldades a serem estudadas no desenvolver do projeto 

estão relacionadas em como projetar a automação do processo de controle de nível 

para o tanque Zanini?  

Os desperdícios em qualquer processo produtivo, seja água ou qualquer outro 

produto rejeitado, além de gerarem problemas a empresa devido aos custos 

desnecessários, geram em quase toda sua totalidade contaminações ao meio 

ambiente, problemas a todos nós de qualquer forma e em qualquer local, 

consequentemente a todos os seres vivos. Visando amenizar parte destes 

problemas, os quais são muito importantes e graves, é necessário o controle deste 

processo para que seja possível a reutilização do produto, o qual já recebeu 

tratamento adequado e será usado novamente. 

Os processos automatizados ou controle de alguma variável como vazão, 

nível, volume e condutividade, apresentam com relação aos processos manuais 

vantagens imensuráveis. A redução dos custos específicos pelo aumento da 

produção compatível com a vida útil dos equipamentos é a relação mais objetiva das 

indústrias, buscando a tão cobiçada economia em escala. Socialmente a escolha do 

tema controle de nível está baseada em evitar o transbordo da água já tratada que 

passou pelo processo (retorno de condensado), focando a redução da poluição no 

meio ambiente devido à temperatura elevada do líquido e o seu desperdício. 

Um controle de nível pode ser executado em tanque aberto, fechado ou 

qualquer outra forma de armazenamento. Com o controle desta variável consegue-

se adquirir informações de quantidade do produto a utilizar, permitindo assim 
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destinar o líquido sobressalente a outras etapas do processo proporcionando uma 

produção homogênea. Não desconsiderando as outras formas de ajuste de nível as 

quais proporcionam os melhores controles possíveis dentro de suas atribuições, 

porém o controle Proporcional Integral Derivativo (PID) possibilita maior eficiência e 

agilidade, quando suas ações ajustadas corretamente. 

Ecologicamente, a poluição térmica afeta o aspecto físico-químico e ecológico 

dos rios. Por este motivo deve ser evitado o transbordo do reservatório, a água deve 

ser tratada térmicamente para posteriormente ser devolvida ao meio ambiente. Uma 

leve alteração na temperatura dos rios é o suficiente para propiciar o desequilíbrio 

do ecossistema, causando assim o desgaste do rio, devido ao aumento da 

temperatura a taxa de oxigênio diminui podendo conduzir a situações de asfixia, o 

desenvolvimento de bactérias e fungos cresce expondo a morte aos seres aquáticos 

e tornando o rio impróprio para o uso humano. 

Para evitar estas situações e o desperdício do condensado, o qual no início 

do processo sofreu tratamento para ser aceito na alimentação da caldeira, o objetivo 

é projetar um sistema de controle PID, da automação do processo de controle de 

nível do tanque de água Zanini na indústria Trombini Embalagens S/A da cidade de 

Fraiburgo-SC, realizando as atividades a seguir relatadas. 

a) Realizar um estudo através de informações de campo e referências 

bibliográficas relacionadas a controle de nível. 

b)  Determinar os componentes a serem utilizados para realizar o projeto 

de controle de nível e avaliar o sistema atual.  

c) Demonstrar com embasamento teórico que o controle de nível é viável. 

d) Determinar a forma de sintonia de PID. 

e) Demonstrar quais serão os custos necessários para o desenvolvimento 

do projeto de controle de nível. 

Pesquisa que tem como objetivo desenvolver um projeto de automação de 

controle de nível, gerar conhecimentos para a aplicação prática em qualquer sistema 

que exponha uma situação, semelhante à proposta aqui estudada e propor uma 

implantação futura do projeto visando à solução do problema. A forma de 

abordagem será traduzindo em números estimados, opiniões e informações para 

classificá-las e organizá-las de forma a relatar a viabilidade, sustentabilidade e 

importância do projeto hora proposto. Para se atingir o objetivo de qualquer ambição 

é necessário um método a ser seguido para que os passos sejam dados 
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corretamente e na hora certa. Segue abaixo a sequência para escolha dos 

equipamentos e sistemas envolvidos, sendo estes, métodos escolhidos para o 

desenvolvimento do projeto, os quais poderão ser aprimorados na execução de 

projetos semelhantes. 

a) realizar pesquisas técnicas e de campo; 

b) apresentar argumentos com base técnica e de pesquisa para defender 

a utilização dos sistemas envolvidos; 

c) selecionar o sistema de controle PID a ser implantado; 

d) buscar referencial teórico suficiente para comprovar através de dados 

se o sistema será eficiente ou não; 

e) Avaliar se a proposta atingiu um bom desempenho. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

Com um conhecimento aprimorado em relação aos instrumentos, materiais e 

ações a serem tomadas, consegue-se analisar problemas e projetar máquinas e 

sistemas para resolvê-los. A seguir descreve-se uma breve explicação dos métodos 

e materiais utilizados, no desenvolvimento do projeto de controle de nível. 

2.1 REFERÊNCIAL TEORICO 

Nesta seção serão abordados os conceitos bibliográficos em relação aos 

equipamentos que serão utilizados ou que tenham relação com o objetivo deste 

trabalho. O aluno deve conceituar o tema abordado, demonstrando a relação entre o 

problema e a bibliografia pesquisada. “O assunto deve apresentar os seus limites e 

confrontações, contendo citações e depoimentos de autores, com a devida 

referência e argumentações”. (UNIARP, 2013, p. 18). 

2.1.1 REVISÃO HISTÓRICA SISTEMAS DE CONTROLE 

 Conforme Dorf e ������ ����1�, as primeiras aplicações do controle com 

retroação apareceram no desenvolvimento do mecanismo regulador de boia na 

Grécia 300 a.C. Um lampião de óleo inventado por Philon aproximadamente em 250 

a.C usava um regulador de boia para manter constante o nível de óleo combustível.  

O primeiro sistema com retroação inventado na Europa moderna foi o 
regulador de temperatura de Cornelis Drebbel (1572 – 1633), da Holanda. 
Dennis Papin (1647 – 1712) inventou o primeiro controlador de pressão 
para caldeiras a vapor em 1681. O regulador de pressão de Papin era uma 
forma de regulador de segurança similar à válvula de uma panela de 
pressão. (DORF; BISHOP, 2001, p. 03) 

Segundo Ogata (1998), o primeiro trabalho significativo em controle 

automático com retroação usado em um processo industrial foi o de James Watt, 

que construiu um controlador centrifugo chamado de regulador de esfera, utilizado 

para o controle de velocidade de uma máquina a vapor no século XVIII. Em 1922, 

Minorsky trabalhou em controles automáticos para pilotar navios, para determinar 

estabilidade a malhas fechadas foi desenvolvido um sistema simples por Nyquisti em 

1932. 

 Em 1934, Hazen introduziu o termo servomecanismos e discutiu 

servomecanismos a relé. Projetar sistemas de malha fechada tornou-se possível na 
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década de 1940 graças ao método de resposta de frequência. A teoria de controle 

com uma entrada e uma saída já não era mais o suficiente, fez-se necessário à 

disponibilidade de computadores digitais para que fosse possível tratar da 

complexidade crescente dos sistemas modernos. (OGATA, 1998). 

2.1.1.1 Sistemas de Controle e Automação 

Ogata (1998) explica que o controle automático tem desempenhado um papel 

vital no avanço da engenharia e da ciência. O crescimento da demanda dos mais 

diversos produtos existentes no mercado vem acompanhado naturalmente das 

necessidades de melhorias nos processos produtivos, juntamente com a 

complexidade na fabricação e operação das máquinas, quer pela precisão na 

execução do trabalho, quer pela velocidade e qualidade com que executam suas 

tarefas, sem descuidar da qualidade do produto exigida pelo mercado atual, quando 

mencionadas estas exigências as mesmas logo são relacionadas aos tão admirados 

“robôs”. Isto vem direcionando o homem a transferir tarefas humanas às máquinas 

com maior frequência. 

 De acordo com Rosário (2005), “para muitos profissionais, a mecatrônica 

surgiu com o desenvolvimento dos robôs”. Sem dúvida, desde o surgimento dos 

primeiros robôs mecânicos no ano de 1924 até os dias atuais foram muitas as 

inovações tecnológicas ocorridas, cada vez mais os sistemas de automação estão 

presentes na vida cotidiana das pessoas.  

Até o fim do século XIX a produção de bens utilizava exclusivamente a força 
muscular. Com o advento da Revolução Industrial, a força muscular cedeu 
lugar às máquinas, cujo processo foi denominado produção mecanizada. 
Nessa situação o homem ainda era parte ativa, não como executor da tarefa 
produtiva, mas como controlador do processo. Mas as máquinas foram 
gradativamente evoluindo, tornando-se cada vez mais independentes do 
controle do homem, assumindo tarefas e tomando decisões. Esta evolução 
se deu inicialmente a dispositivos mecânicos, hidráulicos e pneumáticos.     
(MAMEDE FILHO, 2007, p.633). 

 Rosário (2005) demonstra de forma clara um sistema de controle através da 

Figura 1. Onde se utiliza um conceito conhecido como feedback (Sistema 

Realimentado), o qual pode ser relatado da seguinte forma: Os sensores captam as 

informações do processo as quais serão processadas de acordo com a exigência do 

sistema, as mesmas logo se tornarão ações refletidas nos atuadores que agem no 

meio físico destinado. 
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F�� !" #$ – Sistema mecatrônico 

 

 

 

 

 

 

%&'()* (ROSÁRIO, 2005, p. 7) 

Um sistema de controle é uma relação entre componentes formando uma 

configuração que gera a resposta desejada ao sistema no qual esta atuando. A 

teoria de sistemas lineares assume uma relação causa-efeito para os componentes 

do sistema, sendo assim a base para análise dos mesmos. (CASTELAN, 2000). 

 Todo e qualquer Sistema de Automação (SA) segue um principio lógico, onde 

o sistema gerenciador do processo é frequentemente realimentado por informações 

obtidas do meio externo ou mesmo de sua própria lógica de programação, 

informando a conclusão de uma determinada tarefa, liberando ou redirecionando o 

equipamento para a fase seguinte do processo. Isso ocorre com intuito de se 

alcançar de forma mais precisa possível os resultados que o dispositivo foi instruído 

a realizar, através de informações destinadas para cada tarefa. (DORF; BISHOP, 

2001) 

  Um SA pode conter vários níveis de complexidade. Quanto mais sofisticado e 

preciso for, menor terá a necessidade da interferência humana no processo, 

garantindo maior segurança aos funcionários e proporcionando maior qualidade ao 

produto ou serviço final. Os avanços na teoria e na prática do controle automático 

propiciam meios para se atingir desempenhos ótimos de sistemas dinâmicos. 

(OGATA, 1998)  

MORAES; CASTRUCCI (2001, p. 15) explica que “Hoje se entende por 

automação qualquer sistema apoiado em computadores que substitua o trabalho 

humano e que vise à solução rápida e econômica para atingir os complexos 

objetivos das indústrias de serviços”. A automação usa a conhecida informática 
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industrial (redes de comunicação) para estabelecer um sistema de comunicação 

entre o homem e a máquina (Interface Homem Máquina (IHM) ou Supervisório), ou 

seja, o operador que tem o controle sobre a produção em tempo real pode controlar 

o processo com facilidade. (ROSÁRIO, 2005).  

Os sistemas de controle estão implantados em todos os setores da indústria, 

atualmente nos controles de qualidade e de produtos, na linha de montagem 

automática, no controle de máquinas operatrizes, em geral na indústria química, 

automobilística, energia elétrica, papel e siderúrgicas entre outras, com o objetivo de 

elevar a produção per capita dos operários de uma fábrica. (DORF; BISHOP, 2001). 

Ogata (1998, p. 01). Menciona “O controle automático tem desenvolvido um 

papel vital no avanço da engenharia e da ciência”. No dia-a-dia praticamente todas 

as atividades de alguma forma são afetadas por alguns sistemas de controle, 

estamos em torno de um avanço tecnológico de grande proporção, buscando 

coincidir qualidade com produção, porém pode-se observar que o sistema de 

controle mais perfeito já existente é o homem, uma máquina perfeita capaz de unir 

os mais complexos movimentos e ações com a tomada de decisão correta. 

Um sistema que mantém uma relação preestabelecida entre a grandeza de 

saída e a grandeza de referência, comparando-as e utilizando a diferença como 

meio de controle é esclarecido como sendo um sistema de controle com retroação, 

ou seja, uma variável é controlada com base em um set-point desejado. (OGATA, 

1998) 

O corpo humano, por exemplo, é um sistema de controle com retroação 
altamente sofisticado. A pressão sanguínea e a temperatura do corpo são 
mantidas constantes por intermédio da retroação fisiológica. Com efeito, a 
retroação desempenha uma função vital: ela torna o corpo humano 
relativamente insensível às perturbações externas, habilitando-o a funcionar 
de forma adequada sob condições ambientais mutáveis. (OGATA, 1998, p. 
05) 

2.1.1.2 Projeto de Sistemas de controle 

 Ogata (1998) menciona que os sistemas de controle reais são geralmente não 

lineares. Quando podem ser aproximados por modelos matemáticos lineares é 

possível utilizar um dos métodos bem detalhado de projeto. “O projeto é uma ação 

inovadora onde o engenheiro une de forma criativa conhecimentos e materiais para 

especificar a forma, a função e o conteúdo de um sistema” (Dorf e Bisshop, 2001. p. 

14).  
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Na construção de um sistema de controle, sabemos que uma modificação 
apropriada da dinâmica da planta pode ser um meio simples para atender 
as especificações de desempenho. Isso, entretanto, nem sempre é possível 
em muitas situações praticas, porque a planta pode ser fixa e não permitir 
modificações. Nesses casos deve-se fazer o ajuste de outros parâmetros 
que não sejam aqueles da planta fixa. (OGATA, 2003, pg.345).  

 Ogata (1998) explica que os sistemas podem ser projetados através do 

enfoque convencional, são usualmente limitados aos sistemas monovariáveis (uma 

única variável de entrada e uma única variável de saída), lineares e invariantes no 

tempo.  As especificações do projeto são atingidas através da técnica de ensaio-e-

erro, onde não havendo o resultado adequado o processo é repetido com o ajuste 

das variáveis até que o sistema esteja adequado ao processo, um projetista com 

boa experiência não precisa de muitas tentativas para chegar ao sistema aceitável.  

 Dorf e ������ ����1� alerta que a limitação do tempo é um fator importante 

para um projeto realista. Existem prazos de realizações impostas onde o projeto 

pode ser inferior ao ideal, porém dentro do prazo estabelecido e suficientemente 

bom, o que trará uma boa vantagem competitiva. 

 Cita Ogata (1988) ser usualmente desejável que o sistema projetado 

apresente erros tão pequenos quanto possíveis ao sinal de entrada, para isso é 

preciso que o amortecimento do sistema seja razoável e a dinâmica do sistema seja 

relativamente insensível a pequenas variações nos valores dos parâmetros. O 

engenheiro deve usar de forma criativa e inovadora seus conhecimentos, recursos e 

ferramentas para o desenvolvimento adequado de um determinado projeto. (DORF; 

BISHOP, 2001). 

DORF; BISHOP (2001, p. 14) ainda defende que um projeto bem 

desenvolvido deve ser dividido em etapas: 

As etapas de um projeto são (1) determinar uma necessidade oriunda dos 
valores de vários grupos, cobrindo o espectro que vai desde o responsável 
pela elaboração das políticas públicas até os consumidores; (2) especificar 
em detalhes o que deveria ser uma solução para essa necessidade e 
incorporar estes valores; (3) desenvolver e avaliar várias soluções 
alternativas para atingir estas especificações; (4) decidir qual delas será 
projetada em detalhes e fabricada. 

Um projeto bem desenvolvido estará sujeito a enfrentar dificuldades 

relacionadas à complexidade devido aos fatores a serem considerados, ao custo-

benefício devido aos conflitos entre dois critérios ambos desejáveis, e ao risco 

devido às incertezas dos efeitos do projeto. Complexidade, custo-benefício, desvios 
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e riscos são inerentes ao projeto de novos sistemas e equipamentos. (DORF; 

BISHOP, 2001). 

 Conforme DORF; BISHOP (2001, p.15), para realizar a execução correta de 

um projeto de sistemas de controle algumas ações que permitem uma ampla difusão 

da utilização do controle automático devem ser obedecidas: 

O primeiro passo no procedimento de projeto consiste em estabelecer a 
finalidade do sistema. Por exemplo, pode-se estabelecer que o objetivo é 
controlar com exatidão a velocidade de um motor. O segundo passo é 
identificar as variáveis que se deseja controlar (por exemplo, a velocidade 
do motor). O terceiro passo é escrever as especificações em termos da 
exatidão que se deve alcançar.  Esta exatidão requerida leva a identificação 
de um sensor para medir a variável controlada. 

2.1.1.3 Malhas de Controle       

Cita Ogata (1998) que no sistema de controle de malha fechada a diferença 

entre o sinal de entrada e o sinal de retroação é o sinal de atuação em função do 

erro, este sinal tem por objetivo reduzir o erro trazendo a variável para o mais 

próximo possível do valor desejado. Já no sistema de malha aberta ilustrado na 

figura 02, o sinal de saída não realiza uma comparação com o sinal de entrada e 

desta forma não retorna ao controle com objetivo de corrigir um determinado erro. 

Figura 02 – Exemplo de sistema de malha aberta 

 

Fonte: (COELHO, 2009, p. 6) 

Uma vantagem dos sistemas de controle a malha fechada é o fato de que o 
uso da retroação torna a resposta do sistema relativamente insensível a 
perturbações externas e a variações internas de parâmetros do sistema. È, 
portanto, possível à utilização de componentes baratos e sem muita 
exatidão para obter o controle preciso de um determinado processo, o que 
não é possível com um controle à malha aberta. Do ponto de vista da 
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estabilidade, é mais fácil construir sistemas a malha aberta porque a 
estabilidade destes sistemas é menos problemática. (OGATA, 1998, Pg.06) 

Uma malha de controle segundo Ribeiro (2002) pode ser designada como um 

conjunto de instrumentos interligados fisicamente, ou por programação como 

observado na figura 03. Complementa ainda que para ter um controle eficiente e 

estável em todas as condições de operação do processo, a malha de controle deve 

ter um comportamento constante em toda a faixa. Isto significa que a malha 

completa do processo é definida como a combinação de sensores, atuadores e 

processamento, deve ter seu ganho e dinâmicas os mais constantes possíveis. 

Figura 03 – Exemplo de sistema de malha fechada  

 

Fonte: (COELHO, 2009, p. 5) 

2.1.1.4 Controle PID 

É o controle mais sofisticado utilizado em sistemas de malha fechada. Trata-

se da combinação para gerar um só sinal de controle através das ações 

proporcional, integral e derivativa dando origem ao chamado controlador 

Proporcional Integral Derivativo ou simplesmente PID. (CAMPOS, 2010) 

O objetivo é uma melhora significativa do sistema controlado utilizando as 

características particulares de cada uma destas ações. Resumidamente a ação 

proporcional elimina as oscilações, a integral elimina o desvio de off-set, enquanto a 

derivativa fornece ao sistema uma ação antecipada evitando previamente que o 

desvio se torne maior quando o processo se caracteriza por ter uma correção lenta 

comparada com a velocidade do desvio. (RIBEIRO, 2005, pg.72) 
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O sinal de controle gerado (u(t)) pelo controlador PID é dado a seguir, onde 

temos Kp sendo o ganho proporcional, Ti o tempo integral e Td o tempo derivativo 

de uma malha de controle.  

                                    (1) 

Kp – Ganho proporcional 

Td – Tempo derivativo 

Ti – Tempo integral 

Tendo sua função de transferência dada por: 

                                              (2) 

Kp – Ganho proporcional 

Td – Tempo derivativo 

Ti – Tempo integral 

Ogata (1998) explica que a equação 2 apresenta o algoritmo de saída do 

controlador PID paralelo, hoje o mais encontrado na prática. Ele é dito paralelo 

porque as suas ações, proporcional (P), integral (I) e derivativa (D) são calculadas 

em paralelo e em seguida somadas, originando assim o sinal de saída conforme 

demonstrado na figura 04. 

Figura 04 - Configuração de controlador PID em paralelo 

 

Fonte: (CAMPOS, 2010, p. 31) 
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Utilizando-se desta combinação, têm-se três parâmetros de sintonia do 

controlador: o ganho proporcional (Kp) , o tempo integral (Ti) e o tempo derivativo 

(Td). Nem sempre, faz-se necessário ou é possível o uso das três ações de controle 

para o controle de variáveis em processos, pois cada qual possui suas limitações 

perante as terminadas situações. (OGATA, 2003) 

A figura 05 ilustra o efeito da ação do controle PID sob uma variável de um 

processo industrial, lembrando de que as variáveis do controle (Kp, Ti e Td) devem 

ser ajustadas para que se obtenha uma resposta satisfatória. 

Figura 05 - Resposta de um controlador PID  

 

Fonte: (NOVUS, 2003, p. 6) 

2.1.1.4.1 Sintonia de controladores PID 

A figura 06 ilustra o controle PID de um processo, quando um sistema de 

controle é instalado até que o desempenho do sistema seja considerado satisfatório 

os ajustes dos parâmetros do controlador devem ser realizados. Esta atividade é 

chamada de sintonia no campo, nos métodos práticos de sintonia o primeiro passo 

na utilização dos controladores PID deve ser a da escolha dos modos a utilizar 

(proporcional, derivativo, integral, ou uma combinação destes). Os ajustes dos 

parâmetros do controlador são efetuados após a escolha do modo a se utilizar 

(OGATA, 2003). 
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Figura 06 - Controle PID de um processo  

 

Fonte: (OGATA, 1998, p. 545) 

Ogata (2003) relata que sintonizar, ajustar ou calibrar os parâmetros de um 

controlador significa atribuir valores ao ganho proporcional Kp, tempo integral Ti e o 

tempo derivado Td, partindo da resposta do sistema quando este é sujeito a 

entradas específicas, determinando valores que vão permitir o cálculo dos referidos 

parâmetros.  

Quando se tem o modelo matemático do processo é, possível aplicar varias 
técnicas visando à determinação dos parâmetros do controlador que 
atendam as especificações de regimes transitório e estacionário do sistema 
a malha fechada. No caso, contudo, em que o processo seja tão complicado 
que seu modelo matemático não possa ser obtido com facilidade, então a 
abordagem analítica para se projetar um controlador PID deixa de ser 
viável. Neste caso deve-se fazer uso das técnicas experimentais de sintonia 
dos controladores PID. (OGATA, 2003, p. 558) 

Esta determinação dos parâmetros de controladores PID pode ser feita por 

engenheiros de campo através de experiências na planta. Desde a proposta de 

Ziegler e Nichols numerosas regras de sintonia para controladores PID vêm sendo 

propostas, estando disponíveis na literatura dos fabricantes. Ziegler e Nichols 

propuseram o ajuste dos valores de Kp, Ti e Td baseados na resposta experimental 

a uma excitação em degrau ou no valor de Kp. (OGATA, 2003). 

2.1.1.4.2 Métodos de Ziegler e Nichols 

Ziegler e Nichols pretendendo ajustar os valores de Kp, Ti e Td sugeriram 

regras para sintonia de controladores PID baseadas na resposta experimental ao 

degrau ou baseado no valor de Kp que resulta em estabilidade marginal, quando só 

uma ação proporcional de controle é usada. (OGATA, 2003)  

Na realidade, as regras de sintonia de Ziegler-Nichols fornecem não os 

valores definitivos de Kp, Ti e Td logo na primeira tentativa, porém estimativas dos 
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valores dos parâmetros de Kp, Ti e Td que proporcionam uma operação estável do 

sistema e um ponto de partida na sintonia fina. (OGATA, 2003) 

2.1.1.4.3 Método da Curva de Resposta 

A resposta da planta é obtida experimentalmente a uma entrada de grau 

unitário, operação que deve ser realizada com o sistema em malha aberta 

(controlador no modo manual). A curva de resposta (curva de reação do sistema) ao 

degrau unitário pode ter o aspecto de um “S” caso a planta não possua integradores 

nem polos complexos conjugados dominantes, situação típica de um sistema de 

primeira ordem com atraso. Essa curva de resposta ao degrau pode ser gerada 

experimentalmente ou a partir de uma simulação dinâmica da planta. (OGATA, 

2003)  

De acordo com Ogata (2003) os aspectos dos sinais de entrada e saída 

utilizados para sintonia de controladores pelo método da curva de resposta de 

Ziegler e Nichols, onde se tem a entrada do sinal na planta (u(t)) em forma de 

degrau unitário, e a curva de saída da mesma (c(t)) em forma de “S”, pode ser 

visualizado na figura 07. 

Figura 07 - Resposta ao degrau unitário de uma planta 

 

Fonte: (OGATA, 2003, p. 558) 

A curva em forma de S pode ser caracterizada por duas constantes, o 
tempo de retardo L e a constante de tempo T. O tempo de retardo e a 
constante de tempo podem ser determinados traçando-se uma reta 
tangente à curva em forma de S no ponto de inflexão e determinando-se as 
interseções com o eixo dos tempos e com a reta c(t) = K. (OGATA, 2003, 
pg. 559)  

Ogata (2003) ilustra na figura 08 a curva de resposta de um processo, sendo 

esta cortada por uma linha tangente no ponto de inflexão da curva com formato de 

“S”, para obtenção das constantes utilizadas para determinar os parâmetros na 

sintonia do controlador. 
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Figura 08 - Curva de resposta em forma de S 

 

Fonte: (OGATA, 1998, p. 559) 

Ogata (2003) demonstra que Ziegler e Nichols sugeriram para fixar os valores 

de Kp, Ti e Td em relação às constantes, tempo morto (L) e Tempo de atraso (T) as 

equações mostradas no quadro 01, e relata que a função de transferência C(s) / U(s) 

pode ser aproximada por um sistema de primeira ordem com um atraso de 

transporte, como se segue a equação 04 a qual manipula as variáveis ganho K , 

tempo morto  e o tempo de atraso . 

                                                                                                       (3) 

K – Ganho  

 – Tempo de atraso 

 – Tempo morto 

Quadro 01 – Regras de sintonia de Ziegler-Nichols baseada na resposta ao 
degrau da planta. 

 

Fonte: (OGATA, 2003, p. 559) 
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Ogata (2003) coloca que o controlador PID sintonizado por este método é 

expresso pela seguinte equação: 

                                                                                    (4) 

L – Tempo morto 

T – Tempo de atraso 

Sendo que o controlador PID tem um pólo na origem e zeros duplos em s = -1/L. 

O`Dweyer defende alem das fórmulas de Ziegler-Nichols ainda outras formas 

de sintonia relatadas nos quadros 2, 3 e 4 relacionados abaixo, que identificam os 

valores de ganho Kp, tempo integral TI e tempo derivativo Td através das variáveis, 

tempo morto  e o tempo de atraso . Formas que podem ser aplicadas em relação 

ao degrau unitário: 

Quadro 02 – Regra de sintonia de Ziegler-Nichols  

Fonte: (O`Dwyer, 2003, p. 19 e p.107). 

Quadro 03 – Regra de sintonia de Chien, Hronese Reswick 

Fonte: (O`Dwyer, 2003, p. 20 e p.108). 
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Quadro 04 – Regra de sintonia de Cohen e Coon 

Fonte: (O`Dwyer, 2003, p. 20 e p.108). 

2.1.2 CONTROLE DE NÍVEL 

Para o sucesso da produção em ambientes industriais, precisam ser mantidos 

os níveis dos líquidos nos patamares desejados, e para isso um controle automático 

é muito útil. Nível é a altura do conteúdo de um reservatório que pode ser sólido ou 

líquido e trata-se de uma das principais variáveis utilizadas em controle de 

processos contínuos. (SOUZA; FERNANDES, 2003) 

 Conforme Fialho (2004) medir nível é quantificar referências, estabelecer a 

quantidade ou volume de algum produto, por meio de monitoramento contínuo ou 

discreto através de sensores, com o objetivo de avaliar e controlar a utilização e 

estocagem de líquidos em tanques ou recipientes de armazenamento. 

 Ainda Sighieri e Nishinari (1973) complementam que os dispositivos de 

medida de nível estão focados a medir ou a posição da superfície do líquido sobre 

um ponto de referência que é detectado por um sensor, por exemplo, ou a altura 

hidrostática criada pelo líquido cuja superfície se deseja conhecer.  

A medição de nível de líquidos e materiais secos pode ser feita por métodos 
mecânicos, quedas de pressão, eletricamente, eletro-eletronicamente, 
métodos nucleares, técnicas de pesagem e outros procedimentos especiais 
para controle local ou remoto. As condições de nível desejado podem ser 
mantidas manual ou automaticamente. A escolha dos métodos e do controle 
depende da aplicação, precisão do nível a ser mantido e da situação 
econômica. (SOISSON, 2002, p. 292). 

A medição de nível abordada nas indústrias parece ser bem simples, onde o 

modo como será a informação referente ao nível deve ser estipulada de acordo com 

as condições exigidas pelo processo. A medição do nível pode se tornar 

relativamente difícil justamente nestes pontos, quando em um recipiente 

encontramos materiais corrosivos, abrasivos, mantidos sob pressões altas, 
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radioativos e altas temperaturas onde se torna difícil o acesso à manutenção dos 

equipamentos. (SOISSON, 2002) 

A +,')-., +,-/ /-+03)/ 4) 4)5inição de nível é dizer que nível é a altura do 
conteúdo de um reservatório ou tanque de armazenamento, através do qual 
se torna possível basicamente avaliar o volume estocado de produto, 
determinando e controlando a quantidade de material em processo físico 
e/ou químico, levando ainda em conta a segurança, onde o nível do produto 
não pode ultrapassar determinados limites. Além disso, existe a condição de 
monitoração e controle visando controle operacional e/ou de custo e 
0.&()p6& ambiental. (CASSIOLATO, 2013, p. 01) 

Soisson (2002) coloca que a medição de nível mais simples é uma vara ou 

haste graduada, na unidade de media mais apropriada, que pode ser inserida no 

recipiente. Tem-se então uma aplicação bastante utilizada nos postos de gasolina 

para medir o nível dos reservatórios, onde haste é inserida dentro do tanque e 

quando retirada de forma visual é possível verificar a altura do liquido. 

Já Ribeiro (2002) defende que o visor de nível o qual pode ser observado na 

figura 09 é o medidor de nível mais simples possível, o mesmo consiste de uma 

parede de vidro ou outro material transparente geralmente com uma escala 

graduada. Neste visor o liquido estará sendo visualizado na mesma altura que se 

encontra dentro do reservatório. A variável nível nos processos de produção é 

visualizada e medida, com maior facilidade em relação a algumas outras variáveis 

tais como pressão e temperatura, este fator se da por o nível ao contrário das 

demais variáveis citadas ser visível ao operador.   

Figura 09 – Visor de nível 

 
Fonte: (RIBEIRO, 2002, p. 305) 
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2.1.2.1 Medição de Nível Direta 

Fialho (2004) cita que a medida de nível direta é toda tomada de medida, cujo 

mecanismo ou elemento tem contato direto com a substância a ser medida. É a 

medição para a qual tomamos como referência a posição do plano superior da 

substância medida. Neste tipo de medição podem-se utilizar réguas ou gabaritos, 

visores de nível, bóia ou flutuador. 

A +)4-p6& 4-.)(, 0&4) /). 5)-(, +)4-ndo-se diretamente a distância entre o 
nível do produto e um referencial previamente definido. Neste tipo de 
medição podemos utilizar a observação visual, como por exemplo, réguas, 
gabaritos, visores de nível, bóia ou flutuador, ou até mesmo através da 
reflexão de ondas ultrassônicas pela superfície do 0.&47(& (CASSIOLATO, 
2013, p. 02). 

2.1.2.2 Medição de Nível Indireta 

8 9e:�;<� �=:�>e?@ B >e@C�E@:@ @?>@GB� :@ 9e:�:@ :e H>@=:eE@� IJ��K@�

K�=I�>9@ na sequência Cassiolato (2013, p. 02): 

N, +)4-p6& -'4-.)(,L & 'MO)3 P +)4-4& -'4-.)(,+)'() )+ 57'p6& 4)
grandezas físicas a ele relacionadas, como por exemplo, pressão 
(manômetros de tubo em U, níveis de borbulhador, níveis de diafragma, 
células de pressão diferencial, etc.), empuxo (níveis de deslocador) e 
propriedades elétricas (níveis capacitivos, detector de nível condutivo, níveis 
radioativos, níveis ultrassônicos, detector de nível de lâminas vibrantes, 
etc.).  

�Q1Q�Q2 Medição de Nível Descontinua  

Segundo Cassiolato (2013, p. 02) “a medição descontínua consiste em 

anunciar �o �=:�K@> o nível quando atingiu algum ponto específico como, por 

exemplo, condições de alarmes de nível alto ou baixo”. Este sistema pode ser 

interpretado na situação em que quando tem-se o nível a 20% uma bomba que atua 

na situação de drenagem do tanque desliga, porém quando o nível atinge 70% a 

bomba liga, evitando assim o transbordo do tanque. 

�Q1Q2 PRESSÃO HIDROSTÁTICA  

Souza e Fernandes (2003) lembram que há uma relação entre volume de um 

líquido e sua densidade para se calcular a pressão hidrostática. A variável nível 

muda constantemente em um processo industrial, onde carrega consigo a variação 

da pressão existente dentro do recipiente em que está sendo coletada a informação 

do nível, assim possibilitando a medição indireta desta constante, sendo assim o 
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nível em um recipiente só pode ser medido em função da pressão hidrostática caso 

a densidade do mesmo não altere durante o decorrer do tempo. 

 Complementa Cassiolato (2013) que neste tipo de medição usa-se a pressão 

exercida pela altura da coluna líquida para obter o nível. Há no vasto mercado de 

controle e automação, equipamentos responsáveis por fazer a conversão da 

pressão exercida pelo líquido em um sinal elétrico, com o qual será possível o 

controle dos processos. O Teorema de Stevin nos mostra que a densidade deve ser 

conhecida e não variar no processo conforme fórmula 5.

R S T U V                                                                                                          ��) 

Onde: 

W X W>e��<� e9 99 Y�Z �o ��CeH@:@ Y�Z 

h = nível em mm ou em polegadas 

d = densidade relativa do líquido na temperatura ambiente. 

A pressão exercida pelo líquido é visualizada na figura 10. 

Figura 10 – Pressão exercida pela altura da coluna liquida (Hidrostática) 

 
Fonte: (CASSIOLATO, 2013, p. 3) 

[//, (P\'-\, 0).+-() ]7) , +)4-p6& /)^, 5)-(, -'4)0)'4)'() 4& 5&.+,(& 4&
tanque, seja ele aberto ou pressurizado. Normalmente os transmissores de 
pressão utilizados são instalados no campo, e as tomadas de pressão, alta 
(Hi) e baixa (Low), são conectadas diretamente ao tanque. Neste tipo de 
medição devem-se analisar cuidadosamente os cálculos, ajustes e 
calibrações, o efeito das \&37',/ 3-]7-4, nas tomadas do transmissor 
(CASSIOLATO, 2013, p. 03). 

A figura 11 a seguir demonstra � ?>@=�9����> instalado no mesmo nível que 

sua tomada de alta. Não há necessidade de compensação da coluna de líquido na 

tomada do transmissor, o que é requisitado onde se tem o transmissor a um nível 

inferior ao do líquido. _o@=:� �e ?e9 o9 ?>@=�9����> @`@�b� :@ K�Co=@ :� CJdo�:� �
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mesmo já estará recebendo uma determinada pressão, se este fator não for 

ajustado à indicação de nível será falsa. Na figura 11 esta demonstrada equação 

onde tem-se diferencial de pressão (DP), Pressão alta (PH) e pressão baixa (PL) 

(CASSIOLATO, 2013) 

Figura 11 – Medição indireta utilizando transmissor de pressão diferencial em 
tanques abertos 

%&'()* (CASSIOLATO, 2013, p. 4) 

2.1.4 TRANSMISSOR DE PRESSÃO 

Segundo Ribeiro (2002) pressão é uma variável física, que pode ser 

transformada em uma quantidade analógica mais amigável, geralmente mecânica 

�:e�C�K@9e=?�� �o eCB?>�K@ (tensão ou corrente elétrica). Os transmissores de 

�>e��<� �<� o?�C�E@:�� =@ �=:f�?>�@ com inúmeras funcionalidades, em sua maioria 

�� �>�Ke���� industriais de medição de temperatura, vazão e nível de liquido 

o?�C�E@9 �� �>�=KJ���� da medição de pressão (SOISSON, 2002). 

2.1.4.1 Transmissor Sanitário  

Transmissor para aplicações onde a célula que capta o sinal de pressão não 

pode ter contato direto com o líquido, ou seja, onde o transmissor deve ser acoplado 

diretamente ao tanque e o fluído é de alguma forma agressivo ao transmissor. 

Destacado na figura 12 os equipamentos sanitários da Smar são fornecidos de 

acordo com o padrão 3A (padrão sanitário mais aceito na indústria de alimento, 

`e`�:@�g I@>9@Kho?�K@g e=?>e �o?>@�).  As conexões tri-clamp (abraçadeiras) e 

>��K@:a permitem uma manutenção fácil e rápida. (SMAR®, 2013) 
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Figura 12 – Transmissor sanitário Smar® - LD300S 

 
Fonte: (SMAR®, 2013) 

2.1.4.2 Transmissor de nível LD301 

De acordo com as especificações de Smar® (2012) As linhas LD-301 são 

transmissores a dois fios, que geram um sinal de 4-20mA em função da pressão 

diferencial aplicada, incorpora a técnica de medição por célula capacitiva, com 

precisão assegurada pela utilização do seu circuito eletrônico.  

Apresentado na figura 13 segundo � K@?jC�H� kl8m® LD 301 versão 06 (São 

Paulo, 2012, p. 03); 

O LD301 é um transmissor inteligente para medição da pressão diferencial, 
absoluta, manométrica e vazão. O transmissor é baseado num sensor 
capacitivo que proporciona uma operação segura e um excelente 
desempenho em campo. A tecnologia digital utilizada no LD301 permite a 
escolha de vários tipos de funções de transferências, um interfaceamento 
fácil entre o campo e a sala de controle e algumas características que 
reduzem consideravelmente a instalação, a operação e os custos de 
manutenção.  

Figura 13 – Transmissor Smar® LD 301 

 

Fonte: (SMAR, 2013) 
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2.1.5 POSICIONADOR INTELIGENTE FY301 

O FY-301 é um posicionador inteligente de válvulas a dois fios, que através 

da recepção de um sinal de 4-20mA atua em função do magnetismo a ele 

transmitido pelo imã posicionador. O mesmo pode ser visualizado na figura 14 e tem 

a função de identificar a posição de aberta e fechada de uma válvula, assim tendo 

como tomada de decisão o ajuste da mesma, o sinal elétrico recebido pelo 

posicionador fará com que ele atue proporcionalmente na posição da válvula, onde 

4mA = 0% e 20mA = 100%, tendo também dependendo da aplicação, uma função 

reversa. (SMAR®, 2013). 

 

Figura 14 – Posicionador Smar® FY 301 

%&'()* (SMAR®, 2013) 

Segundo � K@?jC�H� kl8m nq 301 versão 03 (São Paulo, 2012, p.03);  

O FY301 é um posicionador inteligente para válvulas de controle linear de 
ação simples (retorno por mola) ou ação dupla (globo, gaveta, diafragma) e 
para válvulas de controle rotativo (esfera, borboleta), ou para ser instalado 
em atuadores pneumáticos como: diafragma, pistão, etc. 
O FY301 é baseado no princípio bico-palheta, consagrado pelo uso no 
campo e no sensor de posição por efeito Hall, sem contato físico, que 
fornece alto desempenho e operação segura. A tecnologia digital usada no 
FY301 permite a escolha de vários tipos de curva de caracterização e 
possui uma interface simples entre o campo e a sala de controle entre 
outras muitas características interessantes, que reduzem 
consideravelmente o custo de instalação, operação e manutenção. 
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As figuras 15 e 16 vem de forma visual apresentar da melhor maneira a 

atuação do posicionador FY301 da Smar®, apresentando respectivamente as ações 

linear e rotativa que podem ser executadas no posicionamento de válvulas. 

Figura 15 – Sistema linear Smar® FY 301 

 

Fonte: (SMAR®, 20013) 

Figura 16 – Sistema rotativo Smar® FY 301 

 

Fonte: (SMAR®, 2013) 

2.1.6 VÁLVULAS DE CONTROLE 

Ribeiro (2002) cita que uma válvula de controle abre e fecha a passagem 

interna de um fluído, em conformidade com um sinal de controle. Porém quando o 

sinal é recebido de um controlador temos então o controle automático da válvula. 

Mas quando o sinal vem de um painel de controle temos um controle manual, porém 

remoto deste equipamento. As válvulas de controle são utilizadas em varias 

aplicações diferentes na indústria, como em tubulações ou entradas e saídas de 

tanques.  

A válvula de controle do tipo borboleta talvez a mais comum das válvulas 

rotativas utilizadas para controle é demonstrada na figura 17. A válvula borboleta 

consiste de um corpo tipo anel circular, no interior do qual oscila entre dois mancais 

um disco que faz a função do obturador (SOUZA; FERNANDES, 2003). 
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Figura 17 – Válvula borboleta 

 

Fonte: (SOUZA; FERNANDES, 2003, p. 135). 

 A válvula de controle tem uma importância enorme no processo, pois a 

mesma é o elemento final do controle, é o veiculo pelo qual o regulador corrige o 

erro acusado pela tomada de impulso, e que estará atuando de forma direta no 

processo com a função de minimizar a diferença entre a situação desejada e a 

situação real, da variável controlada. (SIGHIERI; NISHINARI, 1973) 

2.1.7 ATUADOR 

Ribeiro (2002) cita o atuador como sendo parte do elemento final de controle 

que translada o sinal de controle em ação do equipamento final no processo, 

tornando assim o atuador responsável por transmitir a força motriz que ira deslocar o 

elemento vedante da válvula. 

O atuador constitui-se no elemento responsável em proporcionar a 
necessária força motriz ao funcionamento da válvula de controle. Sendo 
parte integrante do sistema de controle, ele quando corretamente 
selecionado, deve proporcionar à válvula meios de operacionalidade 
estáveis e suaves, contra a ação variável das forças dinâmicas e estáticas 
originadas na válvula através da ação do fluído de processo. (SOUZA; 
FERNANDES, 2003, p.140) 

Ribeiro (2002) finaliza informando que o sinal de controle que chega ao 

atuador da válvula pode ser pneumático ou eletrônico. A válvula de controle com 

atuador pneumático, mesmo com o avanço da instrumentação eletrônica, é o 

elemento final de controle da maioria absoluta das malhas, com a finalidade de 

regular a vazão de fluidos nas tubulações e máquinas. 
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2.1.8. PROTOCOLO HART 

Menciona Helson (2013) que o protocolo de comunicação Higwai Addressable 

Remote Transducer (HART) é mundialmente reconhecido como um padrão da 

indústria para comunicação de instrumentos de campo inteligentes. O uso dessa 

tecnologia vem crescendo rapidamente e hoje virtualmente todos os maiores 

fabricantes de instrumentação mundiais oferecem produtos dotados deste tipo de 

comunicação. 

r9 ?e>9�� :e desempenho, Cassiolato (2013, p. 01) cita as características do 

HART: 

• Comprovado na prática, projeto simples, fácil operação e manutenção. 

• Compatível com a instrumentação analógica; 

• Sinal analógico e comunicação digital; 

• Opção de comunicação ponto-a-ponto ou multidrop; 

• Flexível acesso de dados usando-se até dois mestres; 

• Suporta equipamentos multivariáveis; 

• 500ms de tempo de resposta (com até duas transações); 

• Totalmente aberto com vários fornecedores;

Este tipo de protocolo foi criado na década de 1980 para facilitar a 

comunicação com instrumentos de campo inteligentes. Na prática, a comunicação 

Hart é usada para calibração, configuração e diagnóstico de transmissores de 

variáveis de processo, como pressão, vazão, temperatura e nível.  (HELSON, 2013) 

Há vários anos, a comunicação de campo padrão usada pelos 
equipamentos de controle de processos tem sido o sinal analógico 
de corrente, o miliampére (mA). Na maioria das aplicações, esse 
sinal de corrente varia dentro da faixa de 4-20ma proporcionalmente 
à variável de processo representada. Virtualmente todos os sistemas 
de controle de processos de plantas usam esse padrão internacional 
para transmitir a informação da variável de processo. (HELSON, 2013, p. 
01) 

O protocolo de comunicação de campo HART �Highway Addressable Remote 

Transducer) estende o padrão 4-20mA ao permitir também a medição de processos 

de forma mais inteligente que a instrumentação de controle analógica, 

proporcionando um salto na evolução do controle de processos. (CASSIOLATO, 

2013) 
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Segundo Helson (2013, p. 01): 

Tanto o sinal analógico como o sinal digital, podem ser transmitidos 
simultaneamente na mesma fiação. A variável primária e a informação do 
sinal de controle podem ser transmitidos pelo 4 - 20mA, enquanto que as 
medições adicionais, parâmetros de processo, configuração do instrumento, 
calibração e as informações de diagnóstico são disponibilizadas na mesma 
fiação e ao mesmo tempo. Ao contrário das demais tecnologias de 
comunicação digitais “abertas” para instrumentação de processos, o HART 

é compatível com os sistemas existentes.  

2.1.8.1. A Tecnologia Hart 

Helson (2013) cita e demonstra na figura 18 que: 

O Protocolo HART usa o padrão Bell 202, de chaveamento por 
deslocamentos de frequência (FSK) para sobrepor os sinais de 
comunicação digital ao de 4-20mA. Por ser o sinal digital FSK simétrico em 
relação ao zero, não existe nível DC associado ao sinal e, portanto, ele não 
interfere no sinal de 4-20mA. (HELSON, 2013, p. 01) 

O sinal HART possibilita a comunicação digital em duas vias conforme figura 

18, o que torna possível a transmissão e recepção de informações adicionais, além 

da normal que é a variável de processo em instrumentos de campo inteligentes. Este 

protocolo utiliza dois fios com uma taxa de comunicação de 1200bits/s, sem 

interromper o sinal 4-20mA e permite uma aplicação tipo “mestre” possibilitando 

duas ou mais atualizações por segundo vindas de um único instrumento de campo 

(CASSIOLATO, 2013). 

Figura 18 - O Hart sobrepõe o sinal digital ao sinal de corrente 4 a 20mA 

 

Fonte: (HELSON, 2013, p. 1) 
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Helson (2013) afirma que os equipamentos envolvidos na tecnologia HART 

possibilitam o acesso as configurações do equipamento por dois mestres ao mesmo 

tempo sem causar oscilações nas variáveis, pode-se acessar com um programador 

portátil sem problemas quando o equipamento esta sendo monitorado por um 

Controlador Lógico Programável (CLP), por exemplo, conforme visualizado na figura 

19. 

Figura 19 – Equipamento de campo recebendo acesso de dois mestres 

%&'()* (HELSON, 2013, p. 1) 

 2.1.8.2. Exemplo de Aplicação Hart 

Comenta Helson (2013) que a aplicação hart usa a capacidade inerente de 

transmitir tanto sinais 4 - 20mA analógicos como sinais digitais de comunicação 

simultaneamente pela mesma fiação. Nessa aplicação, o transmissor tem um 

algoritmo interno de controle PID. O instrumento é configurado para que o loop de 

corrente 4-20mA seja proporcional à saída de controle PID executado no 

instrumento, utilizado para alimentar diretamente o posicionador da válvula de 

controle de acordo com a figura 20. 

A malha de controle é executada inteiramente no campo, entre o 
transmissor (com PID) e a válvula. A ação de controle é contínua como no 
sistema tradicional; o sinal analógico de 4-20mA comanda a válvula. 
Através da comunicação digital HART o operador pode mudar o set-point da 
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malha de controle e ler a variável primária ou a saída para o posicionador 
da válvula. Uma economia substancial pode ser obtida através dessa 
inovadora arquitetura de controle. (HELSON, 2013, p. 01) 

Figura 20 - Diagrama de controle de uma aplicação HART 

 

Fonte: (HELSON, 2013, p. 01) 

2.1.9 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL (CLP OU PLC) 

 O CLP pode ser definido como um computador industrial, desenvolvido a 

partir das necessidades automobilística, com a capacidade de armazenar instruções 

para serem processadas e implementadas no controle de sistemas automatizados, 

foi desenvolvido com o objetivo de substituir os comandos dos painéis de controle a 

relés (GEORGINI, 2003).  

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. Fazia-se necessário 
encontrar uma alternativa para os sistemas de controle a relés. Um saída 
possível, imaginada pela General Motors®, seria um sistema baseado no 
computador (GEORGINE, 2003, p. 50). 

Na atual evolução tecnológica os mais complexos controles e 

intertravamentos em um processo produtivo são realizados de forma eficaz pelo 

programmable logic controller (PLC), também conhecido como CLP (controlador 

lógico programável). No início da automação os primeiros sistemas de 
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intertravamento utilizavam contatos de reles, contadores, temporizadores e 

integradores. (RIBEIRO, 2002) 

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

(controlador lógico programável) ou controlador programável (CP), é conceituado 

como sendo “um dispositivo físico, eletrônico, que possui uma memória interna 

programável capaz de armazenar sequenciais de instruções lógicas” (ROSÁRIO, 

2005, p 283).  

CLP é um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável 

para armazenar internamente instruções e para implementar funções específicas, 

tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, 

controlando por meio de módulos de entradas e saídas, vários tipos de máquinas ou 

processos, equipamento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com 

aplicações industriais. (NATALE, 2002; GEORGINI, 2002). 

Conforme Rosário (2005), os primeiros CLPs surgiram no ano de 1968, 

quando a divisão de Hydromatic da General Motors®, determinou os critérios do seu 

primeiro projeto. Os primeiros CLPs eram construídos com componentes eletrônicos, 

com o desenvolvimento dos microprocessadores, os CLP´s começaram a utilizá-los, 

melhorando o desempenho e aumentando as possibilidades de aplicação.  

FIALHO (2004, p. 205) afirma que os primeiros CLP`s começaram a serem 

usados em 1969: 

Os primeiros modelos de aplicação industriais surgiram a partir de 1969, 
fazendo sucesso quase imediato. Funcionando como substitutos de relés, 
até mesmo esses primeiros CLP`s eram mais confiáveis do que sistemas 
baseados em relés, principalmente devido á robustez de seus componentes 
de estado sólido quando comparado ás peças móveis dos relés 
eletromecânicos. 

Segundo Moraes e Castrucci (2001) na década de 70, surgiram os 

microprocessadores, alternativa para o processo de produção que suportasse um 

ambiente bastante agressivo, com temperaturas acima do normal, umidade, ruído, 

poeira e vibrações, um ambiente industrial comum, além de tornar possível uma 

manutenção e programação eficaz pelos engenheiros e técnicos da fábrica. Com 

isso os CLP´s ganharam uma grande compatibilidade com o ambiente industrial, 

pois a mudança de um equipamento ou comando passou a ser feito por software, 

economizando tempo e dinheiro, evitando a troca de equipamentos físicos. A figura 

21 mostra um exemplo de CLP disponível no mercado. 
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Figura 21 – CLP disponível no mercado 

%&'()* stu[v[Nt®, 2009) 

2.1.9.1 Descrição  

CLP é uma ferramenta de programação que possui dispositivos para se 

conectar com equipamentos externos, permitindo o recebimento ou envio de 

variáveis de entrada ou saída. Variáveis de entrada são sinais externos recebidos 

pelo CLP e variáveis de saída são os dispositivos que cada ponto de saída do CLP 

controla. (ROSÁRIO, 2005) 

O Controlador Lógico Programável, ou simplesmente PLC (Programmable 
Logic Controller), pode ser definido como um dispositivo de estado sólido – 
um computador industrial, capaz de armazenar instruções para 
implementação de funções de controle (sequência lógica, temporização e 
contagem, por exemplo), além de realizar operações lógicas e aritméticas, 
manipulação de dados e comunicação em rede, sendo utilizado no controle 
de Sistemas Automatizados. (GEORGINI, 2003, p. 48) 

2.1.9.2 Princípios de Funcionamento. 

 Cita Rosário (2005) que o princípio fundamental do CLP é a execução, dentro 

da Unidade Central de Processamento (CPU), de um programa desenvolvido pelo 

fabricante (Firmware), conforme exposto anteriormente o CLP executa sua função 

com base nas variáveis de entrada que o mesmo recebe dos sensores que estão 
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nos equipamentos, em conjunto com a execução de um programa desenvolvido pelo 

usuário, destinados ao controle e monitoramento das variáveis de saída 

desenvolvendo um ciclo de varredura conforme demonstrado na figura 22. 

Figura 22 - Ciclo de varredura do CLP 

 

Fonte: (MECATRÔNICA, 2006, p. 299) 

  A CPU é responsável pela leitura dos status (condições, estados) dos 

dispositivos de entrada por meio dos Circuitos/Módulos de entradas e saídas (I/O), 

esses status são armazenados na memória para serem processados pelo programa 

de aplicação. Assim, o CLP monitora as entradas, em resposta às instruções 

programadas pelo usuário, dependendo do resultado lógico conseguido através das 

instruções de programa, atualiza as saídas. Apresentado na figura 22 a tarefa do 

CLP é ler de forma cíclica as instruções armazenadas em sua memória, interpreta-

las e processar as operações correspondentes (GEORGINI, 2003).  

A programação do PLC é feita por meio de uma ferramenta de programação 
que pode ser um programador manual (Terminal de Programação, 
Handheld Programmer), ou um PC com software de programação 
específico (ambiente DOS ou Windows). A linguagem ladder (RLL – Relay 
Ladder Logic, Lógica de contatos de Relé), muito popular entre os usuários 
dos antigos sistemas de controle a relés, é a mais utilizada. Esta linguagem 
é a representação lógica da sequência elétrica de operação. (GEORGINI, 
2003, p. 50). 

2.1.9.3 Arquitetura Básica de um CLP 

Um CLP é constituído basicamente por uma fonte de alimentação, uma UCP, 

memórias, dispositivos de entrada e saída e terminal de programação, conjunto 

responsável pela coleta dos dados. O conhecimento da estrutura básica de um CLP 
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é de fundamental importância para uma correta seleção do equipamento e bom 

desenvolvimento do sistema de programação (GEORGINI, 2002).  

MORAES e CASTRUCCI (2001, p. 30) comenta que o CLP é constituído de: 

a) fonte de alimentação; 

b) unidade central de processamento (CPU); 

c) memória dos tipos fixa e volátil; 

d) dispositivos de entrada e saída; 

e) terminal de programação. 

2.1.9.4 CPU 

Conforme (Rosário 2005) a CPU é responsável pela leitura, armazenagem e 

processamento dos dados de entrada para que seja possível assim atualizar as 

saídas, ou seja, é o cérebro do CLP. O bom desempenho e desenvolvimento de um 

CLP, esta relacionado principalmente com a qualidade do processador utilizado no 

gerenciamento dos dados.   

Independente de sua tecnologia, o processador é responsável pelo 
gerenciamento total do sistema, controlando os barramentos de endereços, 
de dados e de controle. Conforme determinado pelo programa de execução, 
interpreta e executa as instruções do programa de aplicação, controla a 
comunicação com dispositivos externos e verifica a integridade de todo o 
sistema (diagnóstico). (GEORGINI, 2003, p. 54). 

GEORGINI (2002, p. 54) complementa a descrição de que a CPU é 

constituída por processador, sistema de Memória e circuitos auxiliares de controle: 

A CPU de um PLC compreende os elementos que formam a ‘inteligência’ do 
sistema: o processador é o sistema de Memória, além dos circuitos 
auxiliares de controle. O processador interage continuamente com sistema 
de memória por meio de programa de execução (desenvolvido pelo 
fabricante), interpreta e executa o programa de aplicação (desenvolvido 
pelo usuário), e gerencia todo o sistema. 

2.1.9.5 Fonte de Alimentação 

A fonte de alimentação recebe a corrente elétrica alternada local e retifica 

essa corrente para ser usada pelo CLP. A fonte de alimentação é responsável pela 

tensão de alimentação fornecida a CPU e aos Circuitos/Módulos de I/O. Em alguns 

casos, proporciona saída auxiliar (baixa corrente). (GEORGINI, 2003). 
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FIALHO (2004, p. 212) coloca que o CLP é projetado para manter as tensões 

mesmo com queda de tensão: 

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

GEORGINI (2003, p. 69) menciona as características apresentadas nas 

especificações técnicas de uma fonte de alimentação que devem ser consideradas 

durante a sua configuração; 

a) faixa da tensão de entrada: AC (85-132V, 170-264, 85-264V, por 

exemplo), DC (12V, 24V, 10-28V, 125V, por exemplo); 

b) seleção da faixa de entrada: máximo permitido, geralmente menor que 

10%; 

c) potência fornecida: máxima corrente fornecida ao barramento da base, 

normalmente relacionada á tensão de 5 VDC, para alimentação dos 

módulos de I/O e da CPU, se for o caso (CPU com módulos 

independentes). Este valor é utilizado no cálculo de consumo de 

potência durante a configuração do PLC; 

d) saída auxiliar de 24 VDC: apresenta as características (tensão, corrente 

e ripple) da saída auxiliar de 24 VDC. Apenas para fontes com 

alimentação AC. 

2.1.9.6 Memórias 

O armazenamento das informações que o CLP necessita processar fica aos 

cuidados das chamadas memórias, que esta dividida em memória do sistema de 

operação (programa de execução) e pela memória de aplicação. A memória de 

usuário (memória de aplicação) armazena o programa desenvolvido que se deseja 

executar em relação ao equipamento. Na memória de dados (Memória do sistema 

de operação) ficam armazenados os dados referentes ao processamento do 

programa do usuário, programa desenvolvido pelo fabricante o qual determinara 

como o sistema deve operar. (GEORGINI, 2003). 
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Conforme as definições citadas as memórias do CLP estão divididas em: 

EPROM, memória do usuário, memória de dados e memória-imagem das 
entradas e saídas. A EPROM contém o programa monitor elaborado pelo 
fabricante que faz o start-up do controlador, armazena dados e gerencia a 
sequência de operações, este tipo de memória não é acessível ao usuário 
do CLP. A memória do usuário armazena o programa aplicativo do usuário. 
A CPU processa esse programa, atualiza a memória de dados e a imagem 
de entradas e saídas, e retorna para essa área da memória. Possui dois 
estados RUN (em operação, com varredura cíclica) e PROG (parado, 
quando se carrega o programa aplicativo no CLP). Já na memória de dados, 
se encontram dados referentes ao processamento do programa do usuário, 
ou seja, uma tabela de valores manipuláveis. E na memória-imagem de 
entradas e saídas é reproduzido o estado dos periféricos de entradas e 
saídas. (BOESING apud MORAES e CASTRUCCI, 2001, p. 29).  

2.1.9.7 Entradas e Saídas 

 A diferença de nomenclatura, Circuitos de I/O ou Módulos de I/O deve-se ao 

tipo de PLC. No caso PLCs compactos-CPU e I/O alojados em um único invólucro, 

usam-se Circuitos de I/O. Para PLCs modulares – CPU e I/O disponíveis de forma 

independente usam-se módulos de I/O. (GEORGINI, 2003) 

 As entradas são os dispositivos que levarão ao CLP as variáveis do sistema 

que se deseja controlar. As saídas apresentam as mesmas características físicas 

das entradas, e por elas o CLP envia as informações aos atuadores. Os módulos de 

I/O fazem a comunicação entre a CPU e o meio externo (por meios de dispositivos 

de entradas e saídas), além de garantir isolação e proteção a CPU. (GEORGINI, 

2003). 

- Módulos de Entrada (Imput Modules): recebem os sinais dos dispositivos 
de entrada, tais como: sensores, chaves e transdutores, e os convertem em 
níveis adequados para serem processados pela CPU. 
- Módulos de Saída (Output Modules); enviam os sinais aos dispositivos de 
saída, tais como: motores, atuadores e sinalizadores. Esses sinais podem 
ser resultantes da lógica de controle, pela execução do programa de 
aplicação, ou podem ser forçados pelo usuário, independente da lógica de 
controle. (GEORGINI, 2003, p. 59). 

Ribeiro (2002) esclarece que as entradas e saídas podem ser discretas ou 

numéricas (digitais ou analógicas), a forma mais encontrada na indústria é a discreta 

ou digital, onde a informação consiste em um único “bit”, cujo estado do mesmo 

indica umas das posições, ligado ou desligado. O Sinal analógico é aquele que vária 

de modo continuo, suave, sem saltos em degrau. Um exemplo de sinal analógico é 

um sinal eletrônico de 4-20 mA, onde 4 corresponde a 0% e 20 corresponde a 

100%.   
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2.1.9.8 Programação 

O terminal ou ferramenta de programação é o dispositivo que permite a 

comunicação entre o usuário e o CLP, podendo ser um teclado ou um display com 

poucas funções programador manual (Handheld Programmer), ou até mesmo um 

microcomputador com um software aplicativo e funções complexas. Suas 

características principais são autodiagnóstico, monitoramento de condições internas 

a CPU, alteração de dados on-line, programação de instruções, monitoração de 

dados e gravação e apagamento de memória. (GEORGINI, 2003) 

Rosário (2005) menciona que as linguagens de programação mais usadas 

podem ser representadas de três formas: Diagrama de contato “ladder”; a mais 

utilizada devido a sua semelhança aos símbolos de contatos e bobinas nos 

comandos elétricos.  Diagrama de blocos; uma linguagem gráfica, representados 

como blocos, de forma a serem conectados entre si como um diagrama de circuito 

elétrico. Lista de instruções; que vem a ser a programação diretamente apoiada nas 

funções lógicas binárias similares aos esquemas elétricos de circuitos digitais (AND, 

OR, NOT, XOR etc...).  

De forma a enfatizar as informações em relação a grande utilização da 

programação em ladder.  Fialho (2004, p. 214) explica: 

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

2.1.9.9 Linguagem de Programação Ladder 

Ladder é a linguagem de programação mais utilizada nos CLP´s. Essa 

linguagem é uma adaptação de um diagrama elétrico funcional que utiliza um 

sistema gráfico de símbolos e termos. Ela permite programar desde funções binárias 

básicas até funções digitais complexas, que fornecem as decisões que serão 

tomadas pelo CLP em relação ao atuador ligado a ele, razão pela qual se constituiu 

uma linguagem gráfica de fácil manipulação. (ROSÀRIO 2005) 

O Ladder é baseado em símbolos semelhantes aos encontrados nos 

esquemas elétricos (contatos e bobinas). Contatos normalmente abertos (NA) e 

normalmente fechados (NF) são utilizados para compor as sequências da 

programação. (GEORGINI, 2003).  
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Para que um dispositivo de saída (bobina, contador, temporizador, etc.) seja 

ativado é necessário “energizá-lo logicamente”. Para isso considera-se que entre as 

barras verticais exista uma diferença de potencial (a barra da esquerda positiva e a 

da direita negativa) e que entre elas existam contatos que formam a Lógica de 

Controle. Quando o programa em Ladder é executado uma corrente tentará ser 

formada através das linhas e de seus contatos. (GEORGINI, 2003) 

Georgini (2003) menciona que cada lógica de controle existente no programa 

dá-se o nome de rung, portanto se os contatos em uma linha permitirem à formação 

e passagem dessa corrente dando continuidade a varredura do programa e 

realizando as devidas atualizações, o elemento de saída desse rung será ativado.  

Rosário (2005) relata que uma instrução “normalmente aberto” busca um local 

da memória do CLP, onde exista a condição energizada onde a variável lógica é 

associada a “1” e se esta for verdadeira, tem uma continuidade lógica. Uma 

instrução, “normalmente fechado” busca um local da memória do CLP onde exista 

uma condição não energizada onde a variável lógica é associada a “0” e caso o CLP 

detecte essa condição, a instrução é verdadeira e tem continuidade lógica.  

FIALHO (2004, p. 214) afirma que um programa desenvolvido por um usuário 

tem o objetivo de determinar instruções: 

Um programa é uma série de instruções ou comandos que o usuário 
desenvolve para fazer com que o CLP execute determinadas ações. Uma 
linguagem de programação estabelece regras para combinar as instruções 
de forma que gerem as ações desejadas. 

A instrução energizar saída é controlada pela condição que a precede em 

uma linha e energiza um elemento caso as condições da linha sejam verdadeiras. 

Ela é equivalente a uma bobina de relê nos diagramas elétricos. Quando existe 

continuidade lógica em uma linha, a condição energizada é gravada no local da 

memória associado a esta instrução (FIALHO, 2004). 

 A relação existente entre a condição dos dispositivos de entrada e o elemento 

utilizado na lógica de controle pode ser definida por Georgini (2003, p. 106.). 

Se o dispositivo de entrada estiver fechado (Ponto de Entrada / Tabela de 
Imagem das Entradas = 1), o elemento utilizado na lógica de controle é 
atuado, ou seja, o contato normalmente aberto torna-se fechado (dando 
condição ao fluxo da Corrente Lógica Fictícia) e o contato normalmente 
fechado torna-se aberto (impedindo o fluxo de tal corrente). Caso contrário 
se o dispositivo de entrada estiver aberto (Ponto de Entrada / Tabela de 
Imagem das Entradas = 0), o elemento utilizado na lógica de controle 
mantem seu estado natural (ou de repouso), sendo que o contato 
normalmente aberto permanece aberto (impedindo o fluxo da Corrente 
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Lógica Fictícia) e o contato normalmente fechado permanece fechado 
(dando condição ao fluxo desta corrente).  

A definição dos contatos do CLP esta resumida no quadro 05. 

Quadro 05 – Relação Dispositivo de Entrada x Elemento da Lógica de Controle 

%&'()* (GEORGINI, 2003, p. 106) 

2.1.9.9.1. CALDEIRA 

Trovati (2013) menciona o equipamento caldeira como sendo destinada 

basicamente a produção de vapor, o processo industrial vem sendo bastante 

beneficiado com a aplicação deste equipamento, seja ele utilizado como sistema de 

aquecimento ou fonte de energia para mover outro equipamento. Porém as caldeiras 

apresentam grandes riscos e são vistoriadas e acompanhadas segundo normas do 

ministério do trabalho, no Brasil a Norma Regulamentadora (NR) 13 nos propõem os 

procedimentos no manuseio de caldeiras e vasos de pressão. 

2.1.9.9.1.1. Breve Histórico 

 As primeiras caldeiras foram utilizadas no século XIV nos navios, o uso das 

caldeiras nos mais diversos ramos como fábricas, embarcações, veículos e 

locomotivas, tiveram um grande impulso em meados do século XVIII após a 

revolução industrial. Com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, as caldeiras 
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ganharam maior eficiência, mais resistência e segurança alavancadas pelos estudos 

destinados ao crescimento da produção. (TROVATI, 2013). 

2.1.9.9.1.2. Tipos de Caldeiras  

Segundo confirmação de Trovati (2013), as caldeiras podem ser divididas de 

duas maneiras: podem ser observadas as Aquatubulares onde o fogo e os gases 

responsáveis pelo aquecimento circulam por fora dos tubos e a água a ser 

evaporada circula por dentro; e também se pode verificar a existência de caldeiras 

Fogotubulares, onde o processo solicita a passagem da água por fora dos tubos e 

fogo por dentro. Abaixo na figura 23 tem-se uma caldeira aquatubular.  

Figura 23 – Caldeira aquatubular de combustivel sólido 

 

Fonte: (TROVATI, 2013, p. 15) 

2.1.9.9.1.3. Importância da Água 

 A qualidade da água destinada a alimentação de uma caldeira é o principal 

fator responsável pela conservação da mesma, uma água de má qualidade poderá 

estar trazendo aos tubos conforme ilustrado na figura 24 um desgaste prematuro, 

uma oxidação devido aos sais, óxidos e hidróxidos que serão liberados durante 

evaporação caso a água não seja pura. (TROVATI, 2013). 



�2 
 

Figura 24 – Tubo de caldeira aquatubular incrustado 

%&'()* (TROVATI, 2013, p. 36) 

Ciente da importância da qualidade da água Trovati (2013, p. 20), coloca as 

principais características necessárias que a água deve ter para se obter uma ideal 

geração de vapor e não sofrer com as condições ilustradas na figura anterior: 

· Menor quantidade possível de sais e óxidos dissolvidos; 

· Ausência de oxigênio e outros gases dissolvidos; 

· Isenta de materiais em suspensão; 

· Ausência de materiais orgânicos; 

· Temperatura elevada; 

· PH adequado (faixa alcalina). 

2.1.9.9.1.4. Retorno do Condensado 

Trocavi (2013) defende a tese de que deve ser realizado sem medir esforços, 

os trabalhos necessários para a utilização da maior quantidade possível de 

condensado na alimentação das caldeiras de geração de vapor, onde podem ser 

trabalhados sistemas de automação para coleta e armazenagem deste condensado, 

evitando o seu desperdício. 
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O condensado é uma água originada da condensação de um vapor, ou seja, 
passagem do estado gasoso para o líquido. Justamente pelo fato de o vapor 
não levar consigo o material dissolvido quando é produzido (exceto quando 
há arraste), o condensado é uma água de altíssima pureza, praticamente 
isento de sais e materiais dissolvidos. Além disso, encontra-se em uma 
temperatura elevada, o que aumenta a eficiência do sistema gerador de 
vapor e contribui para um menor consumo de combustível. (TROVATI, 
2013, p. 22). 
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2.2. METODOLOGIA 

Como mencionado no decorrer do trabalho, o presente projeto tem como 

finalidade através de teorias, experimentos e aplicações projetar um controle de 

nível e demonstrar sua importância. O desenvolvimento do projeto foi realizado na 

empresa Trombini Embalagens S/A, localizada no Meio Oeste Catarinense na 

cidade de Fraiburgo com altitude: 1048 metros ao nível do mar, latitude sul: 27° 

03’20”, longitude oeste: 50° 03’34”, área da unidade territorial: 546 km² e clima 

temperado úmido. 

   No período de análise do projeto e funcionamento do controle de nível do 

tanque Zanini, notou-se que através de um correto estudo, analisando as condições 

do sistema existente, os materiais disponíveis em estoque e que atendam as 

especificações solicitadas pelo projeto, localização, e trocas de opiniões, além de 

proporcionar maior segurança, é possível melhorar o sistema de controle e 

proporcionar um ambiente “limpo” e correto. 

Na empresa existem duas áreas bem distintas, produção e utilidades. De 

modo geral, a área da produção hoje comporta as máquinas de papel III e IV, e 

laboratórios, a utilidade comporta as caldeiras, flotadores, Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE), Estação de Tratamento de Água (ETA), tanques de misturas e 

digestores de cozimento. O local onde foram efetuados os estudos, experimentos 

para o desenvolvimento do projeto é chamada de área de utilidades, onde se 

encontram a maior parte dos líquidos a serem tratados no processo. 

Por toda a área da fábrica, no piso, existem calhas que captam todo tipo de 

líquidos (que á princípio seriam descartados). Essas calhas transportam estes 

líquidos diretamente para as elevatórias que destinaram os mesmos novamente ao 

processo de tratamento, ocasionando assim a necessidade da água que já havia 

sido tratada ter que receber o mesmo tratamento novamente. 

Conforme já mencionado, a água para alimentação da caldeira exige algumas 

particularidades para que não ocorra o desgaste dos equipamentos, sendo 

necessário repassar pelo processo o mesmo estará sendo encarecido por um 

produto que já havia sido tratado e, no entanto não deveria ter sido desperdiçado. 

Citando também que quando ocorre o excesso de água nas canaletas, as mesmas 

permitem através do escoamento por transbordo o acesso desta água ao rio local 

(Arroio Passo Novo), causando prejuízos ao meio ambiente, as penalidades que a 
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empresa sofre são graves (multas), penalidades estas aplicadas por órgãos 

ambientais ou autoridades da cidade. 

2.2.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL 

O sistema será avaliado com o objetivo de coletar as informações necessárias 

referentes ao sistema de controle atual, tornando assim o entendimento do processo 

compreensível a todos os interessados. O sucesso do desenvolvimento do projeto e 

possível implantação dependem da qualidade das informações e características 

coletadas do sistema atual. Será analisado o produto a ser controlado e suas 

características, a situação do tanque atual, os riscos oferecidos aos operadores e 

integrantes da manutenção, pois a automação pode exigir algumas mudanças para 

que seja possível a melhoria do sistema. 

Os dados serão coletados através de diálogo com os operadores e ajudantes 

da área, entrevista que terá o objetivo de expor com mais clareza a necessidade do 

desenvolvimento do projeto, os dados coletados na entrevista serão anexados ao 

projeto com a finalidade de que seja possível avaliar qual seria o melhor projeto a 

ser desenvolvido e analisar os seus respectivos resultados. 

2.2.2 DESENVOLVER O PROJETO DA AUTOMAÇÃO 

Para desenvolver o projeto de automação, serão analisadas as condições do 

tanque reservatório, os sensores e atuadores a serem utilizados, quais as etapas do 

processo, a transmissão dos dados do sensor ao CLP e como será controlado e 

corrigido o erro da variável controlada no processo. Será estudada a análise, da 

melhor localização para a instalação dos componentes de campo (atuador e sensor), 

pois a especificação não correta do local pode levar ao fracasso do projeto. 

2.2.3 ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA AUTOMAÇÃO 

Na especificação dos componentes da automação, serão definidos CLP, 

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

entradas e saídas digitais ou analógicas exigidas pelo projeto. Caso seja utilizado 

um CLP que já esteja em operação na fábrica, é necessário saber também se o 

mesmo apresenta as entradas e saídas necessárias disponíveis para uso. Será 
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necessário a análise do sinal e modo de alimentação dos componentes, observando 

a necessidade ou não de conversores de sinal.  

Para especificação dos sensores, serão avaliadas as variáveis do processo, 

as características do produto a monitorar devido a particularidades de cada tipo de 

sensor, as informações de leitura (qual a grandeza física), que serão retiradas do 

campo, e que vão servir para alimentar as entradas do CLP e qual a capacidade de 

medida que o sensor selecionado abrange. Esses dados serão retirados durante o 

estudo do desenvolvimento do projeto de automação.  

Os atuadores que serão utilizados para corrigir as variáveis do processo 

serão selecionados para atender as necessidades do projeto. Para defini-los, serão 

avaliados resistência física, já que o processo vai possuir contato direto com o 

atuador exigindo do mesmo uma resistência à determinada temperatura, e a 

alimentação dos componentes compatíveis com as instalações existentes na fábrica. 

Junto às especificações dos atuadores, será selecionado o posicionador adequado 

para a aplicação e satisfação das exigências do projeto. 

2.2.4 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA APLICATIVO 

Após a definição dos componentes responsáveis pela coleta dos dados no 

campo (sensores), atuação direta na variável do processo com o objetivo de 

correção do erro (atuadores) e o dispositivo responsável pelo processamento dos 

dados (CLP), será desenvolvido o programa aplicativo para o processo. A linguagem 

escolhida para o desenvolvimento do programa será a ladder, devido a sua ampla 

utilização no mercado industrial e a mesma ter sido usada nas matérias de 

automação. 

2.2.5 DESENVOLVIMENTO DO DIAGRAMA 

O diagrama elétrico será desenvolvido ou adicionado ao já existente do 

sistema do CLP, utilizado com o objetivo de vir a facilitar a identificação dos 

componentes e os pontos de entradas e saídas em caso de necessidade de 

manutenção no equipamento. Será fornecida uma lista de materiais contendo todos 

os componentes utilizados no desenvolvimento do projeto, para que se no futuro 

optem pela implantação do mesmo, seja possível fazer uma análise de viabilidade, 

pois estamos em constante crescimento e os equipamentos são aprimorados dia a 

dia. 
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2.2.5.1 IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE PID 

 Para obtenção dos parâmetros para sintonia do controlador PID presente no 

CLP será utilizado o método já exemplificado nos tópicos (2.1.1.4.2 e 2.1.1.4.3). A 

curva de resposta do sistema será obtida nos software Excel 2010, através de 

pontos de corrente colhidos em função do tempo através do gerador de sinal fluke, 

para simulação do processo em malha aberta (controlador no modo manual) visando 

obter experimentalmente a resposta da planta a uma entrada em degrau unitário. 

Com a função de transferência encontrada será realizada simulação no software 

Simulink. A resposta da planta será a saída de corrente do circuito do LD301 em 

função da pressão no reservatório. 
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2.2.6 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo, será estudado o projeto de automação do processo de 

controle de nível de um tanque reservatório de água na empresa TROMBINI 

EMBALAGENS S/A da cidade de Fraiburgo-SC, indústria do ramo de papel e 

embalagens, será demonstrada como está o sistema atual, colocados os dados das 

análises do sistema e as especificações dos sensores, atuadores e controladores 

que serão utilizados no projeto de automação, explicando como foi o critério de 

escolha dos mesmos. 

2.2.6.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL 

A empresa TROMBINI unidade de Fraiburgo, produz bobinas de papel para 

suprir a necessidade de abastecimento das outras unidades responsáveis pela 

produção de caixa e sacos multifoliados, as máquinas de papel necessitam de vapor 

como combustível para secagem do papel, vapor esse produzido pelo processo de 

vaporização da água através de caldeiras. Esses equipamentos responsáveis pela 

geração desta energia precisam ser alimentados com uma água de qualidade 

específica, conforme já mencionado, durante o processo de fabricação de papel 

ocorre também o que chamamos de sobra de condensado, a empresa busca não 

desperdiçar esta matéria prima, pois a mesma já foi tratada e é ideal para o 

abastecimento da caldeira. Este produto como pode ser visualizado na figura 25, é 

armazenado em um reservatório denominado Tanque Zanini com capacidade de 

armazenagem igual a 169,56m³ de água. 
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Figura 25 – Tanque Zanini 

 

Fonte: PRÓPRIA 

Dentro do tanque é armazenado o produto já mencionado e designado como 

retorno de condensado, que é coletado da condensação do vapor nos cilindros 

secadores das máquinas de papel, porém somente este retorno não é o suficiente 

para suprir a necessidade da caldeira, então como demonstrado na figura 26 este 

tanque recebe através de uma tubulação o restante da água necessária para mantê-

lo cheio, esta água está sendo coletada da ETA, a qual aplica o tratamento 

necessário para a possível utilização do líquido na alimentação da caldeira, sem que 

o mesmo ataque o equipamento com corrosão ou incrustações. 
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Figura 26 – Alimentação de água do tanque Zanini  

%&'()* PRÓPRIA 

Como no processo o abastecimento do tanque é realizado através de 

tubulações que trazem o condensado e não sendo o suficiente, exige outra linha que 

traga a água da estação de tratamento e supra a necessidade, a lâmina de água de 

dentro do tanque não é estável, assim com essas oscilações o líquido é expulso em 

partes de dentro do reservatório, este tipo de controle não está condizendo com as 

pretensões da direção da empresa. 

No processo atual, existe uma válvula globo de três polegadas que não faz o 

controle de nível e sim apenas limita a entrada de fluído no tanque quando o mesmo 

está a ponto de transbordar, a operação realiza a leitura de algumas variáveis no 

processo, junto a estas está a temperatura da água de alimentação, pois caso a 

temperatura esteja baixa pode ocorrer um choque térmico na caldeira e em casos 

mais graves uma possível explosão. 

 A coleta das informações referentes à temperatura é retirada de um 

termômetro instalado no tanque, a operação reclama do acesso a este termômetro 

devido à exposição a possíveis queimaduras caso sejam atingidos pela água que é 

expulsa do reservatório como mostrado na figura 27. O mesmo argumento é 

utilizado pelos colaboradores da manutenção, responsáveis pela retirada e revisão 

das bombas de água que ficam ao lado do Tanque Zanini.  
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Figura 27 – Transbordo do tanque Zanini  

 

Fonte: PRÓPRIA 

2.2.6.2 DESENVOLVER O PROJETO DA AUTOMAÇÃO 

O projeto de automação caso futuramente seja implantado, não vai alterar o 

andamento do processo. O condensado retirado do processo de secagem do papel 

continuará a ser armazenado no tanque e o restante do líquido necessário estará 

vindo do mesmo local, ETA.  

O sistema tem por objetivo ser desenvolvido e testado, com os componentes 

já existentes, ou de uso rotineiro nos demais processos da fábrica. Será focado 

atingir as expectativas de projeto sem a necessidade de um investimento de grande 

porte, a indústria de papel e embalagens é uma das que mais se aplicam sistemas 

de controle mantendo assim em estoque os equipamentos mais utilizados para 

eventuais manutenções e ou novas aplicações. 

O sistema de controle de nível é utilizado na grande maioria dos processos 

que envolvem fluídos ou não fluídos, o projeto do tanque Zanini trabalhará em 

função do não desperdício de água e não agressão ao meio ambiente, para isto 

através de um transmissor de pressão inteligente com PID incorporado será 

coletada a informação do nível do tanque.  
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A variável nível que neste projeto se tem como objetivo controlar, deve 

receber influência direta do transmissor de pressão, onde o mesmo estará enviando 

um sinal analógico (4 – 20mA) ao CLP. Equipamento de coleta de dados 

processamento do programa aplicativo e a atualização das saídas, o controlador 

lógico programável terá como objetivo influenciar na atuação do equipamento final 

de controle, a válvula. 

Para que seja possível um controle de nível estável, a atuação da válvula se 

dará em função da atualização da saída do CLP, esta saída será processada com 

base em um sistema de controle PID. A saída atualizada enviará para um 

posicionador um respectivo sinal inversamente proporcional ao do transmissor 

indicador de pressão (PIT), operando de uma forma que quando o sinal do PIT 

estiver indicando ao CLP 4mA o sinal transmitido ao posicionador será de 20mA, 

desta forma então quando o tanque estiver vazio o atuador estará forçando a válvula 

a ficar 100% aberta e vice-versa.  

O Transmissor de pressão traz em suas configurações a possibilidade de se 

trabalhar a variável erro através do PID incorporado a ele, porém optou-se por fazer 

responsável por estes ajustes o controlador lógico programável que estará 

transmitindo ao posicionador o sinal para ajuste do atuador.  

Devido a não liberação imediata da implantação do projeto nas dependências 

da empresa, para uma avaliação mais significativa foi montado em bancada, uma 

malha aberta, para uma melhor análise e comportamento do transmissor de pressão 

e do conjunto posicionador, atuador e válvula. 

O protocolo Hart foi utilizado para fazer as comunicações entre os 

equipamentos e o programador, por ser um protocolo aberto e simples para se 

trabalhar, os testes foram realizados nas dependências da empresa com a utilização 

de equipamentos que estão em estoque, fazendo uso dos seus respectivos 

manuais. 

Em bancada foram utilizados alguns equipamentos diferentes dos utilizados 

no projeto, mas que tem as mesmas funções. Também foi utilizado um gerador de 

sinal, o fluke, para alimentação do circuito e um programador (Palm com o software 

HPC301) para configurar, monitorar e acertar parâmetros. A figura 28 mostra o 

programador e o fluke, utilizados nos testes em bancada. 
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Figura 28 – Programador e o Fluke, utilizados nos testes em bancada. 

 

Fonte: PRÓPRIA 

2.2.6.3 ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA AUTOMAÇÃO 

Para se realizar a correta especificação do controlador lógico programável, ou 

verificar se o CLP que se encontra já instalado no processo é compatível à 

necessidade do projeto, primeiro foi realizado o levantamento das entradas e saídas 

solicitadas pela aplicação do sistema de controle, buscando também se estas 

entradas e saídas são analógicas ou digitais. Os quadros abaixo constam as 

entradas e saídas que o projeto vai necessitar. 

Quadro 06 – Descrição de entradas do CLP 

_o@:>� :e entradas do processo de automação 

wf9e>� xe�K>�;<� y��� :e k�=@C 

1 k�=@C :� ?>@=�9����> :e �>e��<� 8=@CzH�K@ 

Quadro 07 – Descrição de saídas do CLP 
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Conforme especificado nos quadros 03 e 04, o processo vai possuir 1 entrada 

e 1 saída, onde tanto a entrada quanto a saída terão que ser do tipo analógica. O 

controlador lógico programável definido por já estar atuando no processo em outros 

sistemas de controle e possuir as entradas e saídas livres necessárias para o projeto 

foi um SLC 500® da Allen-Bradley-Rockwel®.  

 De acordo com o estudo de caso, foi verificada a necessidade da utilização de 

um transmissor de pressão, para com o mesmo vir a executar a conversão de sinal 

referente à informação do peso do líquido existente no tanque em um sinal de 

corrente elétrica compatível e aceitável pelo CLP.  

Visando esta necessidade e analisando os equipamentos que atendem as 

especificações do projeto e se encontram para uso no almoxarifado da empresa, foi 

selecionado um transmissor de pressão inteligente com PID incorporado LD301 

(transmissor inteligente de pressão diferencial, absoluta, manométrica, nível e 

vazão), o qual possui um sistema de comunicação compatível com o posicionador, 

os mesmos vindos a ser de procedência do mesmo fabricante. Conforme as 

necessidades do projeto e as caraterísticas do fluído a ser monitorado, foi 

selecionado um transmissor do tipo sanitário que conforme catálogo tem a seguinte 

especificação: LD301S-311-TD10-011. 

 O posicionador FY301 foi selecionado devido a grande atuação do mesmo no 

controle de válvulas dentro do processo industrial da empresa TROMBINI, o 

posicionador oferece facilidade de ajuste local, facilitando a manutenção do 

equipamento caso venha a ocorrer algum problema.  O FY301 atua conforme sinal 

de corrente recebido, este sinal sendo então de 4 – 20mA compatível com o TIP 

assim facilitando o desenvolvimento do projeto de automação. 

 A válvula de controle tipo borboleta, a ser utilizada no processo de controle de 

nível como elemento final da malha, encontra-se também em estoque no 

almoxarifado. Foi selecionada uma válvula com atuador já acoplado se fazendo 

necessário apenas a fabricação do suporte para o posicionador, caso seja 

implantado o projeto, será solicitado ao setor de projetos mecânicos a fabricação do 

suporte. A atuação da válvula é normalmente fechada, caso venha a ocorrer algum 

problema referente á alimentação elétrica ou pneumática a mesma se fechará para 

evitar o transbordo do tanque. Mencionado no decorrer do trabalho o tanque tem 

capacidade para 169,56m³ de líquido e o retorno do condensado para o tanque é 
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contínuo. Com base nestes dados e considerando que a saída do tanque 

corresponde a aproximadamente 52m³/h, e parte deste fluído destinado à 

refrigeração das portas ainda retorna ao reservatório, pode-se considerar que com a 

válvula fechada a quantidade de líquido no reservatório é suficiente para suprir a 

necessidade da caldeira até a intervenção da operação e responsáveis pela 

manutenção do equipamento. A figura 29 ilustra a válvula a ser utilizada no controle 

de nível. 

Figura 29 – Válvula tipo borboleta com atuador pneumático. 

 

Fonte: PRÓPRIA 

2.2.6.4 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA APLICATIVO 

Com o controlador lógico programável já instalado no processo sendo ele o 

SLC500® da Allen-Bradley®, o programa aplicativo foi desenvolvido com software 

RSLogix®, em linguagem ladder adequado a ele, com o desenvolvimento do projeto 

já definido, o sensor e atuador respectivamente as entradas e saídas do CLP já 

estipulados, foram selecionados os endereços a serem utilizados na criação do 

programa aplicativo, um dos endereços de entrada que estava livre e então 

selecionado foi I:2.6, o endereço de saída ficou sendo então O:5.0 

2.2.6.5 DESENVOLVIMENTO DO DIAGRAMA 

Foi complementado o diagrama elétrico referente as demais automações que 

estão relacionadas ao CLP. No diagrama estão estipulados as entradas e saídas 

referente as automações já existentes, sendo completado com a indicação da 
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entrada e saída analógica correspondente ao controle de nível do tanque Zanini, 

informado também a régua de bornes e o número do fusível de proteção, para 

facilitar a identificação em caso da necessidade de manutenção. Na lista de 

materiais foram descritos os componentes utilizados no processo com suas 

respectivas particularidades, contendo também na lista, um campo destinado ao 

preço de mercado de cada componente que será necessário acrescentar ao 

sistema.  O diagrama demonstrando as entradas e saídas encontra-se nos 

apêndices. 

2.2.6.5.1 IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE PID 

Foram realizados os experimentos em bancada simulando a ação do nível do 

tanque, realizando assim a coleta dos dados necessários para a resposta ao degrau 

unitário e confecção do gráfico do qual foram coletados os dados dos parâmetros de 

sintonia do controlador PID. No quadro a seguir encontram-se relatados os dados de 

corrente em função do tempo coletados na simulação do sistema em malha aberta. 

Quadro 08 – Sinal de corrente em relação ao tempo 
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A figura 30 ilustra o gráfico da curva de resposta oriunda do sistema em 

função da simulação da pressão do líquido do reservatório obtido com as correntes 

de saída do transmissor de pressão listadas na tabela 08. 

Figura 30 – Gráfico da curva de resposta. 

%&'()* PRÓPRIA 

Através da confecção do gráfico e de posse da curva de resposta do sistema 

executado em malha aberta, se faz possível sua análise para obtenção do tempo 

morto (´Ө`) e da constante de atraso no tempo (`τ´) no qual se tem que para ´Ө`, o 

valor encontrado foi igual a 43 s e `τ´ igual a 422 s.  

Com a obtenção dos dados e considerando um ganho de 1.02, foi gerado um 

gráfico no simulador através da função de transferência encontrada:                      

 , verificou-se então que o gráfico gerado e demonstrado na figura 

31 utilizando para simulação o software simulink, condiz com o gráfico representado 

na figura de número 30 o qual foi gerado através dos dados coletados, logo a função 

de transferência está correta. 
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Figura 31 – Simulação com a função de transferência encontrada no gráfico. 

%&'()* PRÓPRIA 

A função de transferência sendo encontrada e os dados coletados através do 

gráfico possibilitam o cálculo dos valores do ganho proporcional Kp, Tempo integral 

Ti e tempo derivativo Td, correspondentes ao PID ideal segundo os três métodos 

apresentados no quadro 09 em seguida na figura 32 estão expostos para 

visualização e análise dos resultados, os gráficos gerados pelos respectivos 

controles.  

Quadro 09 - Parâmetros obtidos do PID 

���| �} �|~�!|�} �� �� �� 

��}��}! } ����|�� 11Q�� �� �1Q50 

{�� �Q62 ��2Q�� 1��Q34 

{|�}~ } {||~ 12Q�2 1�2Q1� 1�Q59 



�� 
 

Figura 32 – Simulação com os valores encontrados segundo Ziegler e Nichols, 
CHR e Coolen e Coon. 

%&'()* PRÓPRIA 
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2.3. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Após o desenvolvimento do projeto de automação no estudo de caso, os 

resultados alcançados com a realização do mesmo e análise do diagrama 

juntamente com o programa do CLP e os valores do PID definidos, já podem ser 

avaliados antes mesmo de sua implantação atendendo aos objetivos de pesquisa, 

serão então apresentados os resultados onde foram demonstradas as etapas de 

desenvolvimento do projeto de automação controle de nível PID do tanque Zanini, 

da empresa TROMBINI EMBALAGENS S/A. 

O projeto de controle de nível foi desenvolvido com a intenção de propor um 

método de controle do volume de líquido em reservatórios, o qual teve como base 

para coleta de dados o tanque Zanini. Realizando os ajustes relacionados a cada 

aplicação este método pode ser destinado a qualquer sistema de controle de nível, 

proporcionando buscar um conhecimento mais aprofundado referente aos controles 

automáticos. O controle atual do nível do tanque Zanini conforme já mencionado é 

realizado através de uma válvula de acionamento tipo bóia, limitando a operação no 

caso de se estipular um set-point para variável nível, permitindo assim o transbordo 

do tanque em determinados instantes alavancando o desperdício de matéria e 

agressão ao meio ambiente. 

Para que se torne possível a realização deste projeto conforme já foi 

mencionado no desenvolver do trabalho, tornam necessários alguns componentes 

para que o controle esteja sendo realizado com sucesso, para ficar mais claro 

quanto às especificações dos materiais foi desenvolvida uma lista de materiais 

conforme quadro 10. 

Quadro 10 – Componentes da malha de controle. 
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Com a visita ao setor de recuperação química e geração de energia na 

empresa TROMBINI onde se encontra o tanque no qual o controle está focado, no 

anexo C encontra-se entrevista com os operadores da caldeira Biomassa, com os 

colaboradores da manutenção responsáveis pela manutenção dos equipamentos 

próximos ao reservatório e os chamados operadores de área (ajudantes) que estão 

expostos ao devido ambiente com maior frequência, onde ficaram conhecidos como 

funciona a forma de controle de nível atualmente, viabilizando as necessidades e 

requisitos que o projeto deveria apresentar e quais as exigências do projeto para 

seleção dos equipamentos. Na visita foram coletados dados técnicos em relação ao 

sistema para que possam ser selecionados os equipamentos, um dos objetivos é 

realizar uma automação utilizando equipamentos que atendam as especificações do 

projeto e já estejam instalados no sistema, tornando assim um projeto eficaz e com 

um custo não muito alto se torna então interessante relatar as especificações e 

custos dos componentes que terão que ser agregados ao sistema de controle de 

nível. No mercado atual existem equipamentos paralelos aos mencionados no 

projeto, que podem vir a atender de forma satisfatória as exigências do mesmo, 

porém os equipamentos foram selecionados por atenderem os requisitos e 

encontrarem-se a disposição nas dependências da empresa. Esses equipamentos e 

dados encontram-se no quadro 11: 
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Quadro 11 – Custos necessários para implantação da malha de controle 

 

Na sequência, com a pesquisa realizada e as informações necessárias já 

estipuladas ficou definido como seria o funcionamento do processo e como cada 

componente iria interagir no reservatório, depois desta etapa, foi possível começar a 

escolha dos componentes adequados para o perfeito funcionamento. Após todos os 

equipamentos definidos, foi possível a confecção do programa aplicativo para o 

controlador lógico programável. 

No desenvolvimento do projeto, com os argumentos e referencial teórico 

apresentado, é possível defender a atuação do processo automático: eficaz, ágil e 

seguro em relação ao processo manual: admissível a erro, demorado e inseguro. O 

único inconveniente é que o projeto não foi instalado, pois do contrário sua eficácia 

poderia ser comprovada de forma prática. 

A sintonia do controlador PID foi desenvolvida em função da resposta ao 

degrau unitário, os valores estipulados para este fim estão relatados no item 

2.2.6.5.1, o qual nos traz como melhor sistema de controle para esta situação 

segundo gráfico exposto na figura 32, proposta apresentada por Chien, Hrones 

Reswick (CHR). Os parâmetros serão aplicados no bloco de PID do CLP e poderão 
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ser ajustados após implantação do projeto caso se faça necessário um ajuste mais 

fino no controle, o que é comum em aplicações práticas.  

2.3.1 MEMORIAL DESCRITIVO 

 Nesta etapa serão apresentadas algumas particularidades referentes a alguns 

componentes envolvidos no desenvolvimento do projeto, através destas informações 

a execução do projeto se fara com maior facilidade, caso o mesmo venha a ser 

implantado. 

2.3.1.1 Finalidade 

O presente memorial tem por objetivo complementar a elaboração do projeto 

de automação controle de nível PID do tanque Zanini, da empresa TROMBINI 

EMBALAGENS S/A da cidade de Fraiburgo-SC. A instalação do projeto tem por 

finalidade ser estabelecida na área de geração de vapor da empresa Trombini, no 

local existem outras instalações as quais possuem alimentação própria, alguns 

componentes como CLP e fonte de alimentação, já estão instalados no processo 

com finalidade em relação a outros controles, porém proporciona o CLP, por 

exemplo, as entradas e saídas necessárias disponíveis para a elaboração do 

projeto, assim alguns componentes serão usados e farão parte desse projeto 

recebendo o sinal de comando, a alimentação vai continuar a já existente e o projeto 

também vai utilizar a alimentação atual da instalação. 

2.3.1.2 Alimentação 

O circuito de alimentação do CLP já é existente, o sensor e atuador instalados 

na área receberão a alimentação de acordo com o diagrama elétrico. Para a 

alimentação dos elementos responsáveis pelo monitoramento e ação com relação 

ao erro da VP são necessários dois cabos de sinal 2 x 1.0mm², fios condutores 

ligados à entrada e saída do CLP. 

2.3.1.3 Aterramento 

O sistema de aterramento elétrico já é existente conforme norma 

regulamentadora NR10 em toda a instalação, devendo assim acrescer o mesmo a 

carcaça do transmissor de pressão e posicionador da válvula. Segundo fabricante 

Smar® o sinal da malha pode ser aterrado em qualquer ponto ou não ter 
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aterramento, caso seja aterrado o cabo de sinal o mesmo deve ser aterrado em 

apenas uma das pontas. 

2.3.1.4 Condutores 

Os condutores de alimentação do sistema também já se encontram nas 

instalações. Os condutores de sinal para os elementos de campo deverão ser 

exclusivamente condutores de cobre de seção 1mm² isolação cloreto polivinila, anti-

chama. Não serão permitidas emendas nos cabos, sendo que os mesmos deverão 

possuir continuidade perfeita entre os pontos de conexão. Para conexão dos cabos 

aos equipamentos deverão ser utilizados terminais apropriados, não sendo permitido 

o esmagamento do condutor. Todas as conexões deverão possuir aperto suficiente 

para suportar os esforços dos cabos além de área suficiente para ter baixa 

resistência elétrica. 

2.3.1.5 Componentes 

A instalação dos componentes participantes da malha de controle deverá ser 

executada da forma estabelecida nos manuais dos fabricantes. Os componentes 

responsáveis pela ação a ser realizada no controle devem ser devidamente 

ajustados e programados alimentando-os com as informações necessárias 

referentes ao processo. Os elementos que se fazem necessárias calibração e 

certificação deverão receber intervenção anualmente. 

2.3.1.5.1 Posicionador, transmissor de pressão e válvula. 

 O posicionador responsável por tornar possível a ação do atuador e o 

transmissor de pressão, foram selecionados com o objetivo de atender os requisitos 

do sistema, ambos trabalham com o protocolo hart, assim interagem entre si com 

perfeita sincronia. O transmissor de pressão também conhecido como sensor, capta 

o sinal de pressão e o torna em sinal de corrente, proporcionalmente em relação ao 

nível do tanque, como seu escravo o posicionador em função do sinal recebido do 

TIP atua ajustando a posição do elemento final de controle, a válvula como elemento 

final atua obstruindo ou liberando a quantia necessária de líquido para manter o 

tanque no nível desejado. 
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2.3.1.6 Generalidades 

O projeto busca a excelência em relação à qualidade nas instalações, todas 

as etapas devem ser executadas dadas a sua devida importância, as instalações 

devem ser realizadas de forma adequada, cuidadosamente para que se torne um 

controle de boa eficiência, respeitando a solicitação das exigências das 

identificações dos cabos para que se torne possível uma futura manutenção de 

qualidade, devendo ser seguidas, além dos dados aqui apresentados, as 

recomendações das normas técnicas pertinentes. Deverão ser feito testes, com 

procedimentos básicos, para conferir o perfeito funcionamento da automação, ou 

realizar algum ajuste se necessário considerando que o método apresentado para 

sintonia do PID apresenta valores aproximados e o ajuste fino é realizado quando a 

planta esta efetuando a execução do projeto proposto. 
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3. CONCLUSÃO 

Este trabalho foi desenvolvido com a intenção de propor um método de 

controle do volume de líquido em reservatórios, o qual teve como base para coleta 

de dados o tanque Zanini na empresa TROMBINI EMBALAGENS® S/A. Com a 

variável nível nos estados tanto baixo quanto alto foi projetado um sistema que 

envolve sensor e atuador chamados de transmissor de pressão e conjunto 

posicionador e válvula, que estarão realizando a correção do nível em função do 

valor estipulado pela operação. Estes equipamentos serão controlados por um CLP, 

onde o mesmo receberá as informações do processo via sensor, logo o controlador 

processará estes dados, e conforme a lógica usada no programa o mesmo 

controlará o sinal de saída de corrente para o posicionador o qual efetua o controle 

do elemento final, a válvula. Este método pode ser destinado a qualquer sistema de 

controle de nível. 

No decorrer do trabalho foram apresentadas pesquisas em relação aos 

sistemas de automação, os princípios de funcionamento dos elementos de controle 

envolvidos e embasamento teórico para a sintonia do sistema de controle, 

proporcionando assim a possibilidade do desenvolvimento de um projeto com 

respostas satisfatórias as exigências do sistema estudado. 

Os elementos sensor, atuador e controlador foram selecionados conforme 

relatado no trabalho, os mesmos foram especificados com o objetivo de atender as 

exigências do projeto, o sensor LD301 sendo do fabricante SMAR com faixa de 

pressão ajustável facilita a sua aplicação, possuindo um sistema de captação 

sanitário possibilitando a aplicação em temperaturas elevadas. Do mesmo fabricante 

foi utilizado o posicionador FY301, sendo selecionado por possuir comunicação 

compatível com o transmissor de pressão e realizar um ajuste preciso este é 

responsável pelo ajuste da válvula de controle. O CLP foi selecionado por encontrar-

se já instalado na planta da fábrica e dispor das entradas e saídas necessárias, 

proporcionando a configuração do algoritmo PID fica sendo este de marca e modelo 

CLP SLC 500® da Allen-Bradley®.  A fonte de alimentação, os módulos de entradas 

e saídas foram selecionados os já existentes na planta, por atenderem as 

especificações exigidas pelo projeto e demonstrarem compatibilidade com o CLP. 

Com foco em expor um sistema de controle que trabalhe de forma suave sem 

grandes oscilações para que não sejam prejudicados os elementos de controle e 
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seja melhorada a situação atual, foram embasados teoricamente conforme sintonias 

apresentadas por Ziegler-Nichols; Chien, Hronese Reswick e, Cohen e Coon, os 

parâmetros Kp, Ti e Td. Conforme apresentado no capitulo “Implementação do 

controle PID”, através das simulações executadas observa-se que dos sistemas de 

controle apresentados em função ao degrau unitário, o que reagiu de forma mais 

satisfatória com menos oscilações no controle do nível foi apresentado por Chien, 

Hronese Reswick que estipula os valores sendo KP=9.62; Ti=573.92 e Td=198.34. 

Ao final deste trabalho pode-se observar a importância do controle de 

processos em meio aos dias de hoje, bem como poder entender o funcionamento 

em uma aplicação prática do sistema de controle de nível através de sensores e 

atuadores manipulados pelo controlador lógico programável, sistema este 

sintonizado pelos parâmetros do popular algoritmo de controle PID, e de como 

usufruir do mesmo da melhor forma possível na situação apresentada, sendo este 

um algoritmo de controle bastante difundido nos dias de hoje em vários campos de 

atuação, principalmente na indústria.  

Os resultados obtidos na simulação realizada para se obter os valores 

necessários referentes ao degrau unitário se mostraram satisfatórios perante o 

objetivo mencionado inicialmente, controlando o nível do reservatório da melhor 

forma possível mediante a um sinal de pressão, através de um sistema de controle 

da válvula de entrada do reservatório, levando em conta as limitações de tal sistema 

e seu circuito de controle, estes limitados ao uso de equipamentos disponíveis, 

porém que através de suas características suprissem as necessidades do projeto.  

As variações presentes nos resultados obtidos podem ser justificadas 

principalmente pela inércia do sistema, ocasionadas pela parte de controle da 

válvula e oscilações na medição feita pelo transmissor de pressão. É importante 

ressaltar que a simulação realizada para obter a curva de resposta ao degrau 

unitário foi um fator facilitador, auxiliando de forma positiva na sintonia do controle. 

Para trabalhos futuros, fica a sugestão de uma auditoria nas demais malhas 

de controle de nível da fábrica propondo a implantação e ajustes do projeto 

desenvolvido, estudos mostram que uma quantia considerável das malhas de 

controle apresentam problemas nos equipamentos (instrumentação). Isso ocorre 

devido à sintonia incorreta do sistema proporcionando ao equipamento execuções 

excessivas de tarefas e ações, ocasionando o desgaste prematuro. 
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APÊNDICE A – PROGRAMA DE CLP 
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APÊNDICE B – CONTINUAÇÃO PROGRAMA DE CLP 
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APÊNDICE C – CONTINUAÇÃO PROGRAMA DE CLP 
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APÊNDICE D – DIAGRAMA DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO CLP  
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ANEXO A – FLUXOGRAMA DE INSTALAÇÃO DO POSICIONADOR         FY 301 
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ANEXO B – ARVORE DE PROGRAMAÇÃO LOCAL DO FY301 
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ANEXO C – ENTREVISTA COM OS ENVOLVIDOS E COLETA DE DADOS PARA 
PROJETO.  

Em entrevista junto aos operadores da área e responsáveis pela manutenção 

dos equipamentos instalados ao redor do tanque, ficou-se sabendo da necessidade 

de se executar o projeto de controle de nível. Bem como juntamente com a 

entrevista foi realizada coleta de dados técnicos para justificar a utilização dos 

equipamentos envolvidos e citados no projeto, o resultado desta pesquisa e coleta 

de dados esta abordado a seguir: 

No decorrer da entrevista foram abordados assuntos referentes às condições 

do sistema atual. Os operadores de área relatam que a situação do controle do nível 

é critica, a limitação do nível é realizada por uma válvula tipo boia e o sistema atual 

permite o transbordo do reservatório, os operadores tem a necessidade de estarem 

transitando pelo local devido ao monitoramento dos demais equipamentos e do 

próprio tanque.  

Os envolvidos na coleta de dados referente à temperatura do tanque, o que 

monitora a temperatura da água que entra na caldeira, relatam estarem expostos a 

possíveis queimadoras devido à alta temperatura do fluido do reservatório que é 

expulso do mesmo devido às perturbações da lamina de água que ocorre devido às 

várias entradas de água no tanque. 

Os funcionários da manutenção relatam também estarem expostos ao mesmo 

risco, pois são eles que devem intervir nos equipamentos que apresentarem 

problemas, estes equipamentos sendo bombas e motores instalados no tanque, 

encontram-se abaixo da válvula de limitação do reservatório onde ocorre o 

transbordo. Por estes motivos juntamente com a poluição térmica do meio ambiente 

causada pela alta temperatura da água que vai para o rio, que justifica o 

desenvolvimento do projeto de controle de nível do tanque Zanini. 

 No mesmo instante que se realiza a entrevista é também executada a coleta 

de dados do processo para que se possa fazer a seleção dos equipamentos 

envolvidos. Analisando o sistema conclui-se que se faz necessário um transmissor 

de pressão que possibilite a calibração de sua faixa entre no mínimo 0 e 6000 

milímetros de coluna d’água (6000mmH2O), pois o reservatório possui 6m de 

diâmetro e 6m de altura, enfatizando também que o transmissor deve suportar uma 
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temperatura mínima de 120 graus, tendo assim que possuir conexões ao 

reservatório do tipo sanitária. 

Também se faz necessário uma válvula de controle, onde a mais difundida 

para processos de controle de fluído hoje no mercado é a do tipo borboleta, os 

internos de vedação da mesma devem suportar temperatura superior a 120 graus, 

esta válvula deve possuir um atuador já acoplado para facilitar sua ação, atuador 

este responsável por caracterizar a válvula sendo de ação normal fechada caso 

venha a ocorrer uma falha no sistema. Para controle da válvula se faz necessário 

um posicionador que trabalhe de forma suave, de fácil parametrização e ofereça a 

possibilidade de manutenção e demais intervenções no campo, o posicionador deve 

interagir com o transmissor de pressão da melhor forma possível, pois ambos serão 

responsáveis pelo sucesso do controle. 

Para coleta de dados, manipulação dos mesmos e atualização do controle em 

função do erro, se faz necessário a seleção de um controlador lógico programável 

(CLP), este deve ser selecionado em função da necessidade das entradas e saídas 

necessárias para o controle exigido, tendo também que possibilitar o ajuste das 

variáveis do PID. Os demais equipamentos envolvidos, fonte de alimentação, 

módulos de entradas e saídas entre outros caso se faça necessário, devem ser 

selecionados conforme compatibilidade com o CLP e demais exigências do projeto. 

Fica assim encerrada a entrevista com os envolvidos e a coleta de dados para 

a execução do projeto. 
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ANEXO D – FLUXOGRAMA DE PROGRAMAÇÃO DO TRANSMISSOR DE 
PRESSÃO LD301 
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ANEXO E – ARVORE DE PROGRAMAÇÃO LOCAL DO LD301 

 


