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RESUMO 

 

 

As indústrias visam cada vez mais o aumento da produtividade, maximizar os lucros 
e minimizar os custos produtivos, isto é a base para o sucesso. O controle e a 
automação industrial são ferramentas que se consolidaram com o passar dos anos, 
fazendo com que as empresas que investem nelas tenham uma evolução maior. 
Esta proposta trata da automação de uma linha de galvanoplastia, mais 
precisamente o processo de cromo duro, através de elementos que auxiliam na 
automação de processos industriais, como CLP, sensores e atuadores, irá ser feito 
um projeto que contemple todo o processo produtivo automatizado, juntamente com 
um sistema que dê a possibilidade de supervisão e controle da linha de produção.  
 

Palavras – chave: Cromo duro, Galvanoplastia, Automação e Controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

 

The industry increasingly seek to increase productivity, maximize profits and 
minimize production costs, this is the basis for success. The control and industrial 
automation are tools that have been consolidated over the years, so that companies 
that invest in them have a major evolution. This proposal addresses the automation 
of an electroplating line, more precisely the process of hard chrome, through 
elements that assist in the automation of industrial processes such as PLC, sensors 
and actuators, will be done a project that addresses the entire production process 
automated along with a system that gives the possibility of supervision and control of 
the production line. 
 

Keywords: Hard Chrome, Electroplating, Automation and Control. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

No mundo contemporâneo as indústrias precisam ser cada vez mais ágeis 

para serem competitivas, seus processos não podem mais serem feitos como era há 

tempos atrás, a qualidade, rapidez, respeito ao meio ambiente e segurança dos 

trabalhadores são tópicos essenciais para qualquer atividade fabril. 

Toda a tecnologia existente hoje no mercado, quando bem aplicada, pode nos 

auxiliar para a automação de processos rudimentares, garantindo todos os pontos 

primordiais para se obter um resultado de alta qualidade. 

Ferramentas como controladores lógicos programáveis (CLPs), são peças 

quase que indispensáveis em grandes indústrias, quando usados junto com 

sistemas de supervisão, dão a opção de um controle muito amplo sobre o processo 

a qual estão ligados. O sistema formado garante uma grande redução de falhas, 

pois não é mais necessário o operador alterar de forma manual as variáveis de 

processo, ele apenas muda valores pré-programados para obter as condições que 

ele necessita.  

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 
 

 

O processo de Cromo Duro tem aplicação em vários segmentos industriais, 

como na fabricação de cilindros hidráulicos, moldes para indústria de embalagens, 

ferramentas de estamparia, entre outros. Por ser realizado de forma manual muitas 

vezes, um sistema de controle e automação, com certeza trará muitos benefícios 

para a execução desta tarefa. 

 A proposta é usar um CLP para fazer o controle de todo o processo, sendo 

possível através do microcomputador que estiver rodando o supervisório 

acompanhar a produção, alterar parâmetros como tempo de banho de cada peça, 

temperatura dos tanques, visualizarem relatórios, entre outras opções. 
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1.2 PROBLEMA 
 

 

O processo manual para a operação de cromo duro, além de não garantir a 

uniformidade de produção, pois terão tempos e temperaturas diferentes, pode 

causar danos à peça que esta sendo produzida, pois o operador pode 

acidentalmente bater a peça contra alguma coisa, assim a danificando. 

Será possível automatizar e controlar o processo de cromo duro com o auxilio 

de um controlador lógico programável e um sistema supervisório? 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

 

O processo de cromo duro é feito de uma forma, em que é necessário ser 

dados vários banhos em uma peça que se deseja cromar, cada banho tem seu 

tempo específico, em alguns banhos à necessidade de ser controlada a temperatura 

também. 

Em vista destas dificuldades apresentadas no capítulo de problema, entre 

outras e buscando um melhor aproveitamento dos recursos envolvidos, um sistema 

automático juntamente com um de supervisão, garantirá uma melhor qualidade, para 

a execução do processo e também, para as peças que são finalizadas através desse 

novo conceito de produção, pois terá maior uniformidade, com riscos de danos muito 

menores, entre outros aspectos positivos, como aumento de produção com o mesmo 

quadro de funcionários, redução dos riscos a saúde do trabalhador. 
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1.4 OBJETIVOS 
 

 

O principal objetivo deste trabalho é elaborar um projeto de automação, para 

depois de uma análise de viabilidade, implantá-lo se assim a empresa resolver. 

 

 

1.4.1 Objetivo Geral 
 

 

Elaborar um projeto, para automação de uma linha de galvanoplastia, com o 

processo de cromo duro, com um sistema de supervisão para o controle de todo o 

processo.  

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 

Analisar como é feito o processo atualmente, propondo melhorias se 

necessário. Depois de feito isso, identificar as variáveis do sistema, fazendo uma 

reflexão de quais os melhores componentes para a situação. 

Elaborar uma lógica de CLP que atenda a necessidade do processo fazendo 

com que seja o mais automatizado possível. 

Criar um programa de supervisão, que represente fielmente à planta 

industrial, identificando cada parte do sistema e tendo a simplicidade de manuseio 

como um dos pontos primordiais. Dando condição ao operador de ter pleno controle 

e supervisão da linha de forma prática e fácil. 

Projetar o sistema de automação, com os componentes que deverão ser 

utilizados para que seja possível ser feito o processo com o máximo de qualidade e 

eficiência. 
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1.5 METODOLOGIA 
 

 

Para elaborar um projeto é necessária ser feita uma análise criteriosa de todo 

o ambiente envolvido, bem como a identificação de todas as variáveis responsáveis 

pelo processo e das outras que podem influenciar na implantação ou execução do 

mesmo.  

Após definir as variáveis e tendo ciência de como é o ambiente, partimos para 

parte de pesquisa e escolha dos componentes que iremos necessitar para efetuar 

esta automação, definindo qual o CLP irá ser usado, tipos de sensores entre outros. 

Sendo conhecidos os componentes, com o auxilio de um microcomputador, 

usaremos softwares para a elaboração do projeto, o programa para o controlador 

será feito em um software especifico conforme o modelo de CLP escolhido, através 

do Elipse SCADA será feito o sistema de supervisão do processo. Usaremos os 

simuladores disponíveis para os testes de funcionamento da lógica de programação.  

 

 

1.6 ESTRUTURA CAPITULAR 
 

 

Este trabalho contara com dois capítulos, organizados de forma a obter um 

melhor entendimento da proposta do projeto. 

Um capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os componentes que 

irão ser usados, bem como uma explicação de como ocorre o processo de cromo 

duro, toda a metodologia empregada para a elaboração deste projeto, ou seja, uma 

descrição do passo a passo de como ele foi elaborado e a apresentação dos 

resultados obtidos com o estudo, juntamente com planilhas de demanda de 

produção e custos para implantação do projeto, para através da analise desses 

dados se justificarem ou não a execução desta proposta para automação.  

No outro, é feita uma conclusão a respeito do projeto. 
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2.0 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

O referencial teórico trará uma breve explicação de como é o processo de 

galvanoplastia, como ocorre à eletrodeposição do cromo, entre outros pontos 

pertinentes ao processo industrial, também será abordado o tema das ferramentas 

de automação que serão utilizadas no projeto, como supervisório, controlador, 

sensores, entre outros. 

 

 

2.0.1 PROCESSO DE GALVANOPLASTIA 
 

 

Este processo leva este nome em homenagem ao Cientista e Médico Luigi 

Galvani (1737-1798), pois foi através de seus experimentos que se teve a 

concepção do que é galvanoplastia. 

Na verdade a galvanoplastia ocorre através do processo de eletrodeposição. 

A eletrodeposição é um processo químico ou eletroquímico que consiste em 
aplicar uma camada metálica sobre uma peça, que pode ser de metal ou 
plástico (previamente metalizada). A camada depositada pode ser de níquel, 
para proteger contra a corrosão; cromo duro, para resistir à corrosão e ao 
atrito; ouro e prata, para embelezamento. (SILVA, 2003, p.22)  

Ainda se podem ter outros tipos de revestimentos, dependendo de quais 

características se necessita na peça que será feita o tratamento.  

 

 

2.0.1.1 COMO OCORRE A ELETRODEPOSIÇÃO 
 

 

Existem diferentes métodos para se fazer a eletrodeposição. Iremos 

apresentar aqui um dos mais usados industrialmente na atualidade. 

Quando se deseja fazer o tratamento em uma peça, há a necessidade de se 
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fazer uma limpeza, para remover qualquer impureza que ela contenha, por exemplo, 

tinta, graxa, rebarbas metálicas, óleos, ferrugem. Assim há a garantia de que a 

deposição será feita de forma homogênea e uniforme. Para isso são necessários 

pré-tratamentos, que pode ser mecânico e químico (SILVA, 2003). 

Esse pré-tratamento mecânico pode ser feito usando-se máquinas para os 

processos de polimento, brunimento, riscamento entre outros. Já o pré-tratamento 

químico pode ser através de desengraxantes alcalinos ou cianídricos, através de 

solventes orgânicos exemplos: gasolina, querosene, ou por meio de decapagem 

ácida (SILVA, 2003). 

O processo de eletrodeposição é dado pela aderência do metal no cátodo que 

se desprende do ânodo atravessando o banho, a qual se chama de eletrólito, pela 

ação da eletricidade, Figura 1 (PASQUALINI apud VAZ, 2009, p. 9). 

 

Figura 1- Célula Galvânica. 
Fonte: Disponível em: (http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/pilhas-e-baterias/imagens/pilhas-e-

baterias-7.jpg) acessado em 15/07/2011. 
Entre os vários tipos de processo de tratamento de superfícies disponíveis 
(zincagem, cobreagem, estanhagem, niquelação, cromagem), cada um 
segue, após a limpeza mecânica e química da peça ou metal base, uma 
sequência de banhos eletrolíticos específicos. (VAZ, 2009, p. 10) 
 
A moderna eletrodeposição teve início com FARADAY e passou a ter 
importância, em escala comercial, a partir de 1840-1841. Sua utilização 
ampliou-se depois do desenvolvimento de processos a partir de soluções de 
cianeto para a deposição de prata, ouro, cobre e latão. Esta importância foi 
crescendo com o desenvolvimento dos processos de engenharia e dos 
equipamentos, em que os metais puderam ser depositados através de 
passagem de corrente elétrica em processos altamente eficazes, em alguns 
casos podem chegar próximos a 100%. A exceção são os processos de 
cromo (tanto o de cromo decorativo como o de cromo duro) em que a 
eficiência fica em torno de 10 a 20% (BRITANNICA apud SILVA, 2003, p. 
23). 

“Os metais mais usados em eletrodeposição são: prata, níquel, cádmio, 

cobre, estanho, ouro; porém, outros metais também podem ser utilizados para 

recobrimento” (SILVA, 2003, p. 23). 
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“A deposição em materiais não metálicos ocorre desde meados do século 

XIX, mas somente a partir de 1963 adquiriu grande importância devido ao 

surgimento do plástico ABS” (SILVA, 2003, p. 24). 

 

 

2.0.2 ELETRODEPOSIÇÃO DE CROMO 
 

 

O cromo como metal eletro depositado, traz a peça a qual é feito o processo, 

características que não poderiam ser conferidas a mesma, através de um único 

processo industrial. 

“A deposição de cromo teve início em 1925 e causou uma grande 

repercussão na indústria de deposição, pois o cromo apresentava um brilho cinzento 

de prata e este aspecto permanecia de maneira duradoura” (BRITANNICA apud 

SILVA, 2003, p. 24). 

O mercado para a deposição do cromo aumentou com o início de seu uso 
na indústria automobilística. Esse mercado foi se ampliando conforme novos 
processos eram desenvolvidos, como níquel-cromo ou cobre-níquel-cromo. 
Estes processos são utilizados até hoje (SILVA, 2003, p. 24). 

O Cromo é um metal muito utilizado, sendo um dos poucos que pode ser 

depositado eletroliticamente, com alta dureza, a partir de eletrólitos aquosos, sua 

aplicação divide-se em duas classes principais de deposição de cromo: decorativo e 

cromo duro (VAZ, 2009). 

No processo de cromo decorativo uma fina camada de cromo é aplicada em 
uma peça que pode ser metálica ou plástica. Sobre o material básico 
deposita-se primeiro uma camada de cobre, em seguida uma camada de 
níquel e, finalmente, a camada de cromo. Em outros processos as peças 
recebem apenas as camadas de níquel e cromo. A finalidade de tratamento 
é embelezar a peça (SILVA, 2003, p. 24). 

No processo do cromo duro, é aplicada uma camada mais espessa de cromo, 

com a finalidade de oferecer propriedades especiais para a peça, como baixo 

coeficiente de fricção, maior dureza, resistência ao calor, ao desgaste, a corrosão, 

entre outras.(VAZ, 2009). Para que se consiga fazer esta camada mais espessa de 

cromo é necessário aplicação de uma densidade de corrente e de uma temperatura 

mais elevadas em relação ao processo de cromo decorativo (SILVA, 2003). 

A eficiência no processo de cromagem é de cerca de 15%, sendo que os 
outros 85% de energia consumida no processo estão relacionadas à 
geração de hidrogênio molecular que arrasta solução formando uma névoa 
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ácida de cromo. A tensão necessária para o processo é maior que a 
utilizada na maioria dos outros processos, geralmente de 4 a 10 V (CPRH 
apud VAZ, 2009, p. 17). 

 

 

2.0.2.1 ETAPAS DA ELETRODEPOSIÇÃO DE CROMO DURO 
 

 

Antes de se fazer a eletrodeposição propriamente dita, são necessárias 

algumas etapas a fim de se limpar as peças, para tentar deixá-las com o mínimo de 

impurezas, trincas e defeitos superficiais, pois o cromo duro não tem um alto poder 

de penetração. Além dos processos mecânicos que já foram ditos, são feitos 

processos químicos preparatórios que serão abordados a seguir. 

 

 

2.0.2.1.1 Desengraxante Eletrolítico 
 

 

Essa é uma etapa preliminar ao processo de eletrodeposição, que garante a 

peça a qual será trabalhada, as necessidades exigidas. 

O processo de desengraxe tem a finalidade de limpar a superfície das 
peças. Esta operação é normalmente classificada como pré-tratamento, em 
virtude de não incorporar elementos às peças. Há vários métodos de 
desengraxe: por solventes, aquoso com solução alcalina, aquoso com 
solução ácida, entre outras. (CETESB, 2005, p. 17). 

“Este tipo de desengraxe consiste na aplicação de corrente elétrica às peças 

que serão desengraxadas, junto com o próprio desengraxante, sendo as peças 

ligadas como ânodo ou cátodo” (CETESB, 2005, p. 17). 

A remoção se dá pela formação de hidrogênio (H2) na superfície do cátodo 
e oxigênio (O2) na superfície do ânodo, e a composição da solução tem 
diversos sais alcalinos, como hidróxidos e carbonatos, junto com 
tensoativos e outros aditivos, com maior concentração de desengraxante 
(CETESB, 2005, p. 17). 
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2.0.2.1.2 Ativação Ácida 
 

 

A ativação ácida é também uma etapa preliminar ao processo de 

eletrodeposição, onde de certa forma a peça é “agredida” para limpar impurezas que 

venham a prejudicar o processo. 

Após algumas operações de tratamento, ou mesmo com a passagem de 
tempo, a superfície de algumas peças se oxida, formando uma barreira a 
deposição de outros metais. Para assegurar a aderência da camada de 
metal que será depositada, são usadas soluções ácidas de baixa 
concentração para remoção da camada de óxidos. Em geral, usam-se 
ácidos clorídrico, sulfúrico, fosfórico ou nítrico, sendo o mais comum o ácido 
sulfúrico (CETESB, 2005, p. 17). 

 

 

2.0.2.1.3 Banho de Cromo Duro 
 

 

Neste processo é onde realmente começa a ocorrer a eletrodeposição sobre 

a peça a ser cromada. 

“O banho de cromo é composto de Anidrido crômico (Cr2O3) dissolvido em 

água (H2O) e passa a ser ácido crômico. Na solução é adicionado o catalisador: 

ácido sulfúrico (H2SO4)” (LABONI; SOUZA; COUTINHO, 2003, p. 3). 

A peça é fixada no pólo negativo catodo, onde ocorre a deposição do cromo 
metálico. No pólo positivo fixamos os anodos, onde ocorre a reconstituição 
do ácido crômico. Os anodos, devido ao baixo poder de penetração e a 
grande variação das características físicas do depósito com a densidade da 
corrente, deve acompanhar a geometria da superfície a ser cromada de 
modo que a distância até a peça seja sempre constante para garantir a 
uniformidade da deposição. O processo de deposição inicia se quando, 
mediante a passagem de corrente contínua promovemos a eletrólise da 
solução (LABONI; SOUZA; COUTINHO, 2003, p. 3). 
O catalisador de banho H2SO4 na proporção de 1:100 penetra na camada 
catódica pelo seu reduzido tamanho, atingindo a superfície catódica. Em 
contato com o radical alcalino OH dissolve este, permitindo a redução do íon 
de cromo para cromo metálico (LABONI; SOUZA; COUTINHO, 2003, p. 4). 
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Figura 2 - Eletrodeposição de Cromo 
Fonte: (LABONI; SOUZA; COUTINHO, 2003, p. 4). 

 

 

2.0.2.1.4 Lavagem 
 

 

Para finalizar o processo de cromo duro é feita uma lavagem com água, para 

a remoção de qualquer componente químico que ainda esteja presente na peça, 

assim garantindo não sai dali com alguma impureza. 

 

 

2.0.3 SISTEMA SUPERVISÓRIO 
 

 

Para se ter controle de algum processo industrial é necessária uma 

supervisão, os sistemas supervisórios são as ferramentas que tornam isso mais 

simples, ágil e fácil. 

“Os sistemas de supervisão de processos industriais são também conhecidos 

como sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)” (MELENDEZ; 

COLOMER; ROSA apud SOUZA, 2005, p. 5). 

Os primeiros sistemas SCADA, basicamente telemétricos, permitiam 
informar periodicamente o estado corrente do processo industrial 
monitorando apenas sinais representativos de medidas e estados de 
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dispositivos através de um painel de lâmpadas e indicadores, sem que 
houvesse qualquer interface de aplicação com o operador. Com a evolução 
da tecnologia, os computadores passaram a ter um papel importante na 
supervisão dos sistemas, coletando e tornando disponíveis os dados do 
processo. O acesso remoto aos dados facilita tanto o monitoramento quanto 
o controle do processo, fornecendo, em tempo útil, o estado atual do 
sistema através de gráficos, previsões ou relatórios, viabilizando tomadas 
de decisões, seja automaticamente ou por iniciativa do operador (EBATA; et 
al. apud SOUZA, 2005, p. 5). 

“Um sistema supervisório é composto basicamente por quatro elementos: 

processo físico, hardware de controle, software de supervisão e rede de 

comunicação” (DANEELS; SALTER, apud SILVA, 2009, p.7). 

 

 

2.0.3.1 PROCESSO FÍSICO 
 

 

O processo físico como o próprio nome já diz é a parte física da planta 

industrial, ou seja, onde se deseja fazer o controle do processo e monitorá-lo, é o 

que se almeja supervisionar (SILVA, 2009). Os sensores são responsáveis pela 

coleta de informações do processo industrial. 

“Os atuadores são dispositivos que têm a função de atuar sobre uma 

grandeza física do processo monitorando, respondendo a comandos manuais ou 

automáticos” (SILVA, 2009, p. 8). 

Os transdutores que estão presentes em sensores e atuadores convertem 

grandezas físicas em sinais elétricos para serem usados pelos equipamentos de 

controle do processo (SILVA, 2009). 

 

 

2.0.3.2 HARDWARE DE CONTROLE 
 

 

Esse componente é de fundamental importância para um sistema de 

automação, sendo ele supervisionado ou não, pois é através desse hardware que 

será capaz de automatizar os processos. 
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O hardware de controle localiza-se na Remote Terminal Unit (RTU), unidade 
computacional robusta empregada em processos industriais, que monitora e 
controla os instrumentos remotos, como sensores e atuadores, que estão 
distantes da estação central, realizando processamento local de 
informações coletadas (SILVA, 2009, p. 8). 

Nos processos automatizados, são utilizados os dispositivos das RTUs para 

monitoramento e controle, checando se os parâmetros pré-estabelecidos estão de 

acordo com o processo e fazendo as correções que sejam necessárias (SILVA, 

2009). 

 

 

2.0.3.3 SOFTWARE DE SUPERVISÃO (ELIPSE SCADA®) 
 

 

Este software é um entre inúmeros outros que existem no mercado, que tem 

como principal função a de criação e processamento de sistemas supervisórios. 

O Elipse SCADA é um software dedicado a elaboração de sistemas de 

supervisão, podendo atender aos mais diversos ramos industriais. Permitindo a 

monitoração de variáveis em tempo real, através de gráficos e objetos para a 

visualização estes estando ligadas as variáveis de interesse. Também é possível se 

fazer o acionamento de atuadores do processo, regular valores que se deseja obter 

da planta (ELIPSE SOFTWARE, 2008). 

A plataforma ELIPSE é dividida em quatro pacotes que podem ser usadas 

dependendo de quais características se necessita. 

O Elipse View é o mais indicado para aplicações básicas onde é necessário 

se visualizar as variáveis de processo e ajustar valores de set point, neste pacote 

não é possível registrar históricos, alarmes ou relatórios (ELIPSE SOFTWARE, 

2008). 

O Elipse MMI (Men Machine Interface) este pacote reúne todas as funções do 

View com o acréscimo dos registros de históricos, alarmes e relatórios, controle 

estatístico de processos também podendo ser um servidor de dados para outras 

estações, as suas limitações são quando se é necessário fazer conexão à bancos 

de dados externos ou aplicações de rede (ELIPSE SOFTWARE, 2008). 

O Elipse Pro é a versão mais completa que conta com todos os recursos do 
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módulo MMI e mais a opção de conectividade com bancos de dados externos e 

suportes a diversos protocolos de redes (ELIPSE SOFTWARE, 2008). 

Elipse SCADA CE permite executar aplicações em sistema operacional 

Windows CE, como IHMs, aparelhos sem disco e dispositivos móveis (ELIPSE 

SOFTWARE, 2008). 

O Elipse SCADA possui três módulos para sua operação: Configurador, 
Runtime e Master. O módulo ativo é definido a partir de um dispositivo de 
proteção (hardkey) que é acoplado ao computador. Enquanto os módulos: 
Configurador e Master foram especialmente desenvolvidos para a criação e 
o desenvolvimento de aplicativos, o módulo Runtime permite apenas a 
execução destes. Nesse módulo, não é possível qualquer alteração no 
aplicativo por parte do usuário. Na ausência do hardkey, o software pode 
ainda ser executado em modo Demonstração. Como não necessita do 
hardkey, o modo Demo pode ser utilizado para a avaliação do software 
(ELIPSE SOFTWARE, 2008, p. 7). 

Existem dois tipos de Plug-Ins para o Elipse SCADA, eles são ferramentas 

que permitem a expansão dos recursos do software. No Elipse Watcher é possível 

monitorar o sistema através da captura, registro e transmissão de imagens em 

tempo real, podendo ser criado um banco de imagens com pesquisa por meio do 

período ou evento. O Elipse Web é o aplicativo que permite se conectar 

remotamente a uma estação de supervisão através de um navegador de internet 

(ELIPSE SOFTWARE, 2008). 

 

 

2.0.3.3.1 Componentes da Tela do Elipse SCADA 
 

 

Na tela do software há diversas informações e ferramentas para se 

desenvolver um programa que atenda com a máxima eficiência as necessidades de 

supervisão, abaixo na Figura 3 podemos ver a tela principal do Elipse. 
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Figura 3 - Tela principal do Elipse SCADA no módulo Configurador. 

Fonte: (ELIPSE SOFTWARE, 2008, p. 13). 
 

A Barra de Título mostra o caminho e o nome de sua aplicação, bem como 
o título da tela corrente que está sendo mostrada na área de trabalho. A 
área de trabalho é o espaço onde desenvolvemos a aplicação. A edição de 
telas e de relatórios é feita nessa área. A Barra de Telas mostra o título da 
tela corrente e permite que você alterne entre uma tela e outra. A Barra de 
Menus permite a escolha das diversas opções para a configuração da 
aplicação. Os botões da Barra de Ferramentas permitem que você execute 
determinadas tarefas rapidamente sem usar os menus. Assim, com apenas 
um clique, você pode criar objetos de tela ou chamar o Organizer, por 
exemplo. A Barra de Status mostra várias informações auxiliares quando 
editando uma aplicação, como por exemplo, indicadores da ativação do 
teclado numérico (NUM), letras maiúsculas (CTRL) e rolagem de tela 
(SCRL) e coordenadas do ponteiro do mouse. Ela também mostra uma 
pequena descrição de um determinado objeto, por exemplo, um Botão da 
Barra de Ferramentas ou um item de menu (ELIPSE SOFTWARE, 2008, 
p.13). 

O desenvolvimento de uma aplicação no Elipse SCADA é baseado na 

ferramenta Organizer, que deixa mais simples e organizada toda a aplicação, 

ajudando na edição e configuração de todos os componentes do sistema, a Figura 4 

mostra arvore hierárquica desta ferramenta (ELIPSE SOFTWARE, 2008). 
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Figura 4 - Árvore de classes de objetos no Organizer. 

Fonte: (ELIPSE SOFTWARE, 2008, p. 25). 

 

 

2.0.3.3.2 Tags 
 

 

Os Tags são objetos do sistema, que devemos associar os valores das 

variáveis que estamos utilizando para fazer a supervisão do processo. Para cada 

objeto inserido na tela, deve-se associar um tag ou atributo, os tags podem ser 

variáveis numéricas ou alfanuméricas, já os atributos, são dados fornecidos pelo 

Elipse SCADA com base em parâmetros e componentes da aplicação (ELIPSE 

SOFTWARE, 2008). 

Ao criar tags, o usuário poderá organizá-los livremente em grupos, de forma a 

facilitar a procura e identificação durante o processo de configuração. Para a criação 

de um grupo, basta selecionar o item Tags no Organizer e clicar em Novo Grupo 

(ELIPSE SOFTWARE, 2008, p. 39). 
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Figura 5 - Tela para criar um novo Tag. 
Fonte: (ELIPSE SOFTWARE, 2008, p. 27) 

 

Na tela acima podemos escolher dentre os vários tipos de tags, cada uma 

representa uma função especifica. O Crono cria um cronômetro, onde se podem 

escolher diversas funcionalidades como, valores de preset, de incremento, loop de 

contagem entre outras. O Tag PLC serve para trocar informações com 

equipamentos de aquisição através de drivers1 I/O que a Elipse fornece variando 

conforme o equipamento que se esta trabalhando, pode-se também na tela desta 

tag atualizar, alterar ou editar o driver. O Tag DDE (Dynamic Data Exchange) é 

usado para troca de dados entre o Elipse SCADA e outras aplicações (Excel, 

Access, Word) para isso você precisa especificar a aplicação servidora, o tópico e o 

item (ELIPSE SOFTWARE, 2008). 

O Tag Demo é usado para a simulação de valores. Ele permite a você gerar 
curvas definidas ou valores randômicos conforme o tipo de curva 
selecionada nos seis botões da página Geral do tag Demo (ver Figura 6). 
Tags Demo podem ajudá-lo a testar sua aplicação ou podem ser usados, 
por exemplo, em um objeto de tela animação para mostrar os quadros da 
animação de acordo com a variação do tag (ELIPSE SOFTWARE, 2008, 
p.48). 

                                                 
1
 O Driver é um aplicativo, que tem o objetivo de fazer a comunicação entre um meio físico específico 

(hardware) e um software, em que ele próprio, executa esse driver quando é necessária essa 
integração dos dois componentes. 

 



 

 

28 

 

 

 

Figura 6 - Propriedades do Tag Demo. 
Fonte: (ELIPSE SOFTWARE, 2008, p. 48). 

O Tag Expressão permite que você atribua uma expressão numérica ou 
alfanumérica a um tag. Você pode criar equações envolvendo outros tags e 
strings. As mesmas funções, operadores e constantes usadas nos Scripts 
podem ser usadas nos Tags Expressão (ELIPSE SOFTWARE, 2008, p. 50). 

O Tag Ram é usada para guardar valores internamente na memória, ela é 

volátil, então só mantém os valores enquanto a aplicação estiver sendo executada. 

Com o Tag Matriz é possível, criar matrizes ou vetores, para serem usados em 

cálculos ou armazenamento, é possível atribuir valores de outras tags ou de 

variáveis a cada célula (ELIPSE SOFTWARE, 2008). 

O Tag Bit somente pode ser criado a partir de outro tag e permite acessar 

individualmente cada bit do mesmo. Os tags que permitem o desdobramento em bits 

são: PLC, Demo, Expressão, Elemento de Bloco, Ram ou Remoto (ELIPSE 

SOFTWARE, 2008, p. 57). 
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2.0.3.3.3 Telas 
 

 

Uma Tela pode ser definida como uma janela para monitoramento de um 

processo. Cada aplicação pode ter um número ilimitado de telas (ELIPSE 

SOFTWARE, 2008, p. 63). 

Quando fazemos um aplicativo, necessitamos exibir informações e resultados, 

para que o usuário do sistema supervisório possa visualizar isso, é necessária uma 

interface, para se criar ela são necessários recursos do Elipse SCADA que eles 

chamam de Objetos de Tela, de Visualização e de Interação (ELIPSE SOFTWARE, 

2008). 

Alguns objetos mais usados são estes abaixo: 

• O objeto Texto permite atribuir mensagens a intervalos de valores dos 

tags, denominados Zonas. Podem ser definidas diversas zonas cada 

uma delas contendo sua própria mensagem; 

• O objeto Display é usado para mostrar os valores dos tags em tempo 

real; 

• O objeto Browser permite visualizar seus arquivos de bancos de dados. 

Estes arquivos devem estar no formato Elipse SCADA, ou seja, devem 

ter sido criados pela Elipse; 

• O objeto Bitmap permite inserir imagens, figuras ou desenhos nas suas 

telas de sua aplicação, desde que estejam nos formatos BMP, GIF ou 

JPEG. Este objeto pode ser redimensionado para ter o mesmo 

tamanho da figura e possui suporte a transparência, bastando habilitar 

e selecionar uma cor; 

• O objeto Animação é um meio fácil de criar uma animação usando 

imagens (bitmaps) associadas a quadros (frames) definidos pelo 

usuário que são mostrados em sequência. Um Tag deve ser associado 

à animação de forma que o valor do Tag determine qual o quadro da 

animação que será mostrado. Os valores do Tag são associados a 

Zonas, que correspondem a um determinado quadro; 

• O objeto AVI é utilizado para visualização de arquivos de extensão AVI 
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no sistema. Através deste objeto, é possível localizar arquivo AVI no 

sistema e mostrá-lo na tela no momento da execução do projeto. Este 

objeto aceita somente arquivos AVI; 

• O objeto Vídeo é utilizado para visualização de uma ilustração de 

vídeo; 

• O objeto Preview é utilizado para visualização de arquivos de vídeo 

que foram gerados através da placa XPressPlayer. Através deste 

objeto, é possível configurá-lo na placa XPressPlayer para conectar-se 

a câmera determinada ou indicar o arquivo XPressPlayer. A 

visualização do objeto será mostrada na execução do projeto; 

• O objeto Tendência é usado para visualizar um gráfico de tendência 

com até 16 tags. O gráfico é constantemente atualizado à medida que 

o processo evolui e os valores dos tags mudam; 

• O Gráfico de Barras é utilizado quando se deseja visualizar os dados 

na forma de volume. Editando as propriedades do gráfico podem ser 

definidas uma série de características como escala gráfica, orientação 

das barras (vertical/horizontal), réguas e cores; 

• O objeto Gauge é bastante útil para mostrar variáveis com resultados 

analógicos, funcionando como um medidor contínuo. Os valores de 

escala e as propriedades do gauge podem ser definidos pelo usuário, 

além de sua posição na tela que pode variar; 

• O objeto Slider é usado para ler ou escrever valores em um Tag 

selecionado. Você pode atribuir valores ao Tag selecionado deslizando 

o potenciômetro (botão deslizante) ou usando as setas de direção do 

Slider. O valor varia conforme uma escala definida no objeto; 

• O objeto Botão é utilizado para acionamentos ou execuções de tarefas 

especificadas pelo usuário através do mouse ou teclado; 

• O objeto Setpoint trabalha como uma caixa de edição do Windows, 

assim basta digitar um valor e pressionar [Enter] para atribuir este valor 

ao tag associado; 

• O objeto Alarme permite a verificação dos alarmes ativos ou dos 

alarmes registrados. 
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Tendo em mão todos esses objetos, podemos criar inúmeras telas se 

adequando as necessidades que a aplicação exige. 

 

 

2.0.3.3.4 Alarmes, Receitas e Históricos 
 

 

A opção Alarmes da árvore da aplicação no Organizer permite que sejam 
definidas algumas características para o gerenciamento dos Alarmes do 
sistema. Você pode especificar um arquivo para gravar todos os alarmes 
que irão ocorrer no seu sistema, bem como configurar sons e mensagens 
de alerta (ELIPSE SOFTWARE, 2008, p. 127). 

Uma receita são valores pré-estabelecidos, que podem ser carregados em 

grupos de tags para configurar um processo especifico (ELIPSE SOFTWARE, 2008). 

Por exemplo, uma máquina que fabrica diferentes tipos de parafusos. As variáveis 

envolvidas no processo são sempre as mesmas, mas seus valores provavelmente 

irão mudar dependendo do tipo de parafuso que se quer produzir. Supondo que 

você tem diferentes configurações de máquina para cada tipo de parafuso, estes 

valores poderiam ser gravados em uma receita e serem posteriormente carregados 

em tags de controle (ELIPSE SOFTWARE, 2008). 

Os Históricos permitem o armazenamento da variação dos dados de um 
processo ao longo do tempo, possibilitando análises futuras. Estes 
Históricos podem ser gerados de duas maneiras diferentes: de forma 
Contínua ou em Bateladas (em batch). Na forma contínua, o Elipse SCADA 
armazena os dados continuamente durante a execução da aplicação. Na 
forma de bateladas, o histórico é feito por lotes. Nessa modalidade, é 
necessário enviar um comando via script para iniciar e terminar a geração 
do histórico (ELIPSE SOFTWARE, 2008, p. 133). 

 

 

2.0.3.4 REDE DE COMUNICAÇÃO 
 

 

Para se ter um sistema de supervisão é necessário, ter algo a ser controlado 

e para se controlar as variáveis são necessários controladores, atuadores e 

sensores. Mas para esses componentes básicos de uma automação interagirem 

com o sistema supervisório, um meio de comunicação entre eles é essencial. 
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A Comunicação entre os elementos do sistema é feita sempre através de um 

protocolo, que pode variar conforme o tipo e fabricante de cada componente, tendo 

muitas vezes, que ser utilizados meios para tornar mais harmoniosa essa integração, 

ai entram os drivers que fazem essa tradução e tentam padronizar o protocolo de 

comunicação.  

O software Elipse SCADA usa também driver para fazer a comunicação entre 

equipamentos de aquisição de dados ou entre outros computadores, eles são 

fornecidos pela própria Elipse. Um documento é fornecido com cada driver contendo 

informações importantes a respeito de sua configuração (ELIPSE SOFTWARE, 

2008). 

 

 

2.0.4 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL 
 

 

O CLP é a uma ferramenta muito usada nas indústrias para controlar 

sistemas de automação. 

Historicamente, os primeiros CLPs surgiram em 1968, quando a divisão 
Hydromatic da General Motors determinou os critérios para seu projeto. O 
primeiro dispositivo a atender às especificações foi desenvolvido pela Gould 
Modicon em 1969. Em 1971, ocorreram às primeiras utilizações fora da 
indústria automobilística e, em 1975, foi introduzido o controlador PID. Até 
1977, os CLPs eram construídos com componentes eletrônicos discretos, 
substituídos desse ano em diante por microprocessadores. A partir de 
então, foram largamente aceitos no ambiente industrial (ROSÁRIO, 2005, p. 
283). 

O CLP é um dispositivo físico, eletrônico, que possui uma memória interna 

programável capaz de armazenar e executar sequências de instruções lógicas 

(ROSÁRIO, 2005). 

O principio de funcionamento deste equipamento, depende de alguns fatores 

essenciais (SILVEIRA; SANTOS, 2002): 

• As variáveis de entrada, que são sinais externos que o CLP lê, 

provenientes de sensores, botões, entre outras; 

• Variáveis de saída são os dispositivos que serão controlados pelo CLP, 

por exemplo, contactores, válvulas, lâmpadas, entre outras; 
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• Programa é lista de instruções que irão serem executadas, ativando ou 

não, conforme a lógica, as memórias internas ou pontos de saída do 

CLP. 

 

 

2.0.4.1 ARQUITETURA 
 

 

A arquitetura básica dos CLPs que são comercializados está exemplificado na 

Figura 7, ela pode variar um pouco conforme os fabricantes, podendo ter alguma das 

partes integrada a outra. 

 

 

Figura 7 - Arquitetura de um CLP. 
Fonte: (http://www.stryver.com/plc_01.jpg). 

 

1. Unidade central de processamento CPU pode ser vista como cérebro 

que controla todas as ações do CLP (SILVEIRA; SANTOS, 2002, p. 

284), integrada pelo processador (microprocessador, processador 

dedicado ou microcontrolador), sistema de memória (ROM e RAM) e 

circuitos internos; 

2. Fonte de Alimentação, responsável pelo fornecimento de tensão de 

alimentação à CPU e aos módulos adicionais; 

3. Os módulos de expansão podem ser para entradas ou saída, 

Módulos de Expansão CPU 

Fonte de 
Alimentação 
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analógicas ou digitais, comunicação em rede, ou outra função 

especifica; 

4. Base, responsável por proporcionar conexão mecânica e elétrica entre 

a CPU, os módulos de entrada e/ou saída e a fonte de alimentação. 

 

 

2.0.4.2 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 
 

 

A linguagem de programação é sistema usado para colocarmos as instruções 

que queremos que o CLP execute, obedecendo a lógica que for necessária e 

configurada nele. 

Segundo ROSÁRIO (2005, p. 286) as linguagens mais utilizadas na 

programação para CLPs podem ser representadas sob três formas: 

• Diagramas de contato (Ladder2), que são similares aos esquemas 

elétricos de relés (ROSÁRIO, 2005, p. 286); 

• Diagramas de blocos funcionais, representados normalmente por 

sequential function charts (SFC), também designados como Grafcet 

(ROSÁRIO, 2005, p. 286); 

• Lista de instruções, que vem a ser programação diretamente apoiada 

nas funções lógicas binárias similares aos esquemas elétricos de 

circuitos digitais (AND, OR, NOT, XOR) (ROSÁRIO, 2005, p. 286). 

Para este trabalho iremos utilizar a linguagem do tipo Ladder que é a mais 

usada por programadores de CLPs (ROSÁRIO, 2005). 

 

 

 

                                                 
2 Ladder é uma palavra em inglês que significa escada, é usado este nome, pois na tela de 
programação há duas linhas laterais que indicam o início e o fim da lógica naquela linha, a cada linha 
que se faz de programação vão sendo criados “degraus” dando a impressão de estar sendo criada 
uma escada. 
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2.0.5 SENSORES 
 

 

Os sensores como o nome nos sugere, são componentes que “sentem”, pois 

não podemos controlar algo sem “ver, ouvir, sentir”, pois não podemos atuar, por 

exemplo, uma bomba para um tanque se não soubermos se este tanque está cheio 

ou vazio.  

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

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

convertendo uma quantidade física em um sinal elétrico (DALLY; RILEY; 

MCCONNEL apud ROSÁRIO, 2005, p. 55). Quando opera diretamente, sob a 

mesma forma de energia, é chamado transdutor. O sensor de operação indireta 

altera suas propriedades, como a resistência, a capacitância ou a indutância, sob 

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

Todo sensor trabalha com um tipo de sinal, os sinais são informações que 

representam valores ou variações de uma grandeza física. Um sinal pode ser 

classificado (ROSARIO, 2005): 

• Analógico: é aquele que pode assumir determinados valores dentro de 

uma escala pré-definida, por exemplo: termômetro, voltímetro; 

• Digital: é aquele que pode assumir um número finito de valores em 

determinada escala; por exemplo: relógio digital e contador; 

• Binário: é um sinal digital que pode assumir somente dois valores na 

escala, 0 ou 1. 

As principais características que um sensor deve ter são: 

• A linearidade, que é o grau de proporcionalidade entre o sinal gerado e 

a grandeza física; quanto maior a linearidade, mais fiel é a resposta do 

sensor ao estimulo; 

•  A faixa de atuação: intervalo de valores da grandeza em que pode ser 

utilizado o sensor, sem causar sua destruição ou a imprecisão na 

leitura. 
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2.0.5.1 CHAVE FIM DE CURSO 
 

 

Esse tipo de sensor é um contato fechado ou aberto que através de um 

contato mecânico se fecha ou abre conforme sua configuração ou se está atuado ou 

não.  

As chaves de fim de curso, como o próprio nome sugere, são aplicadas para 
detectar o fim do movimento de uma junta robótica. Seu principio de 
funcionamento muito simples: trata-se de uma chave eletromecânica 
convencional que opera somente em on/off e que apresenta duas formas 
gerais de operação, normalmente aberta (NA) e normalmente fechada (NF) 
(ROSARIO, 2005, p. 63). 

As aplicações para este tipo de sensor são os mais diversos possíveis, pois 

esse sensor pode se adaptado dependendo da necessidade de quem for utilizá-lo, 

na Figura 8 há uma vista lateral deste sensor. 

 

 

Figura 8 - Chave fim de curso. 
Fonte: (ROSARIO, 2005, p. 63). 

 

 

2.0.5.2 SENSOR INDUTIVO 
 

 

Esse sensor é utilizado somente quando se quer detectar a presença de um 

metal em uma determinada faixa de atuação que o sensor é capaz de “enxergar”. 
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Os sensores indutivos apresentam principio de funcionamento semelhante ao 

de um indutor. Em um sensor indutivo o material dielétrico é o ar/vácuo, cuja 

constante é igual a 1, portanto, o valor de capacitância é considerado muito baixo 

(ROSARIO, 2005 p. 69). 

O sensor indutivo é formado por um indutor de núcleo aberto, assim, o campo 

magnético tem de passar pelo ar e, por conseqüência, sua intensidade é menor. 

Quando uma peça metálica se aproxima do núcleo do indutor, o campo magnético 

passa por essa peça, e sua intensidade aumenta de acordo com a distância da peça 

em relação ao sensor (ROSARIO, 2005). 

Sabendo que, quando o campo magnético é mais fraco (no momento que o 

núcleo não está totalmente dentro do indutor), a impedância é menor e 

consequentemente a tensão no resistor é maior; e também quando o campo 

magnético é mais forte (no momento que o núcleo está totalmente dentro do 

indutor), a impedância é maior e consequentemente a tensão no resistor é menor 

(ROSARIO, 2005), através dessa relação podemos fazer a analogia para entender o 

funcionamento deste sensor. 

 

Figura 9 - Sensor Indutivo 
Fonte: Disponível em: (http://www.sabereletronica.com.br/files/image/F9_cursosensores.jpg) 

acessado em 20/10/2011. 

 

2.0.5.3 TERMOPAR 
 

 

O termopar é ideal para sistemas onde não se precisa ter muita precisão na 

leitura da temperatura, assim sendo uma opção mais barata que outros sensores. 

Thomas Johan Seebeck descobriu o fenômeno da termoeletricidade em 1821 



 

 

38 

 

 

(BENEDICT apud ROSARIO, 2005, p. 81), ao constatar que, quando um circuito for 

formado por dois condutores metálicos diferentes e uma das junções desses 

condutores estiver a uma temperatura enquanto a outra se encontrar a uma 

temperatura superior, uma corrente continua circulara pelo circuito, com uma 

intensidade e uma direção dependentes da diferença entre a temperatura das 

junções. A junção de menor temperatura é chamada junção fria ou de referência, e a 

outra, junção quente ou de medição (ROSARIO, 2005, p. 81). 

O fenômeno do aparecimento de uma corrente de baixa intensidade, fluindo 
no circuito continuo dos dois metais, é denominada corrente termoelétrica; a 
fem (força eletromotriz), causada pela diferença de temperatura da duas 
junções, é chama de fem térmica. O dispositivo que produz essa fem é 
chamado de termopar ou transdutor termoelétrico (ROSARIO, 2005, p. 81). 

Para se fazer a utilização do termopar para ler a temperatura, a tensão 

medida (na ordem de mV) será proporcional a diferença da temperatura entre a 

junção quente e a junção fria do sensor. Como a junção fria esta em temperatura 

ambiente, para ser ter o valor absoluto da temperatura, deve-se adicionar esse valor 

da temperatura ambiente (ROSARIO, 2005). 

A maioria dos sensores já vem com uma termorresistência (resistências que 

varias com a temperatura) para fazer o acréscimo automático ao valor lido no 

termopar. Existem muitos modelos de termopar, variando conforme a faixa de 

medida e precisão que se necessita. Como exemplo de aplicação, podemos citar 

fornos industriais e estufas de secagem (ROSARIO, 2005). 

 

 

Figura 10 - Termopar 
Fonte: Disponível em: (http://www.exacta.ind.br/conteudo/upload/image/fotos/ceramico/04.jpg) 

acessado em 20/10/2011. 
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2.1 METODOLOGIA, MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Para iniciar o projeto, foi necessária, uma visita a indústria a qual iremos 

elaborar o projeto de automação. Para conhecermos como é feito o processo de 

cromagem atualmente nessa empresa, com que tipo de maquinário eles contam, 

possíveis elementos do ambiente externo que possam causar influências na 

automação da linha produtiva, enfim fazer uma analise criteriosa com a finalidade de 

encontrar as variáveis de processo, atuadores necessários e set points exigidos. 

A Zincosul é uma empresa localizada no município de Caçador no estado de 

Santa Catarina que trabalha com vários processos de eletrodeposição, como 

zincagem, cromagem decorativa, cromo duro, entre outras. Iremos apenas analisar o 

processo de cromo duro. Atualmente a empresa conta com uma linha exclusiva para 

o processo de cromo duro, onde contém seis tanques cilíndricos com as seguintes 

dimensões e conteúdos:  

1. Tanque do Desengraxante Eletrolítico com um diâmetro de 800 mm 

e altura de 1800 mm. 

2. Tanque da Ativação Ácida com um diâmetro de 800 mm e altura de 

1800 mm. 

3. Tanque da Lavagem Econômica com um diâmetro de 800 mm e 

altura de 1800 mm. 

4. Tanque do Banho de Cromo 1 com um diâmetro de 800 mm e altura 

de 1900 mm. 

5. Tanque do Banho de Cromo 2 com um diâmetro de 800 mm e altura 

de 1900 mm. 

A Figura 11 a seguir mostra como é atualmente a linha produtiva, o 

posicionamento dos tanques obedece a sequência já mencionada acima. 
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Figura 11 - Tanques de Processo de Cromo Duro da empresa Zincosul. 
Fonte: Própria. 

 

Cada tanque tem a capacidade de operar com apenas uma peça de cada vez. 

Para se fazer o processo do cromo duro em uma peça é necessário ela passar por 

todas essas etapas citadas acima na seguinte ordem, primeiro no tanque 

desengraxante, depois no tanque de ativação ácida, após isso no tanque de cromo 

1, depois no tanque de cromo 2 e finalizando no tanque de lavagem econômica, com 

um tempo especifico para cada uma delas. Segundo informações do responsável 

pelo processo, os tempos são os seguintes, para o banho do desengraxante 

eletrolítico é necessário um tempo de 2 minutos, para a ativação ácida um tempo de 

10 segundos, para o cromo 1 o tempo é de 25 minutos e mais 25 minutos para o 

cromo 2 finalizando com mais 10 segundos para a lavagem econômica. Com esses 

dados já sabemos quais os tempos que precisamos configurar nos temporizadores 

do CLP. 

A ideia inicial é que todos os tanques tenham pelo menos uma peça ou que 
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fique o menor tempo possível ociosos, para tentar deixar a produção mais enxuta. 

Conhecendo a planta foi desenvolvido um desenho, contemplando a atual 

situação, já integrada com um esboço da estrutura que será responsável pelo 

deslocamento das peças que serão submetidas à cromagem. Nesse esboço que 

está representado na Figura 12, podemos ver que se trata de uma monoviga, 

posicionada paralela o centro dos tanques cilíndricos, onde fazendo o deslocamento 

de um trole3 elétrico (a Figura 13 exibe um trole) guiado por essa monoviga, e tendo 

uma talha elétrica acoplada ao trole teremos o deslocamento em dois eixos “X” e “Y”, 

para facilitar a partir desse momento chamaremos o conjunto trole, talha e demais 

mecanismos que se deslocam juntos apenas de “carro” a Figura 14 mostra esse 

conjunto. 

 

Figura 12 - Esboço da Planta da Linha de Cromagem com a Monoviga. 
Fonte: Própria. 

                                                 
3 Trole é um equipamento mecânico, cujo acionamento pode de ser manual, mecânico ou elétrico, é 
ideal para fazer deslocamentos longitudinais, a sua forma construtiva é composta de 4 rodas unidas 
entre si através de uma estrutura normalmente em forma de “U”, essas rodas por sua vez ficam em 
contato com uma viga, e ela servindo tanto de apoio como de guia para o deslocamento. 
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Figura 13 - Trole. 
Fonte: Disponível em: (http://www.kochmetal.com.br/img/fotos/dados_troles_manual_big.jpg) 

acessado em 20/08/2011. 

 

 

Figura 14 - Desenho do Carro 
Fonte: Própria. 
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Com esse deslocamento em dois eixos que o projeto nos proporciona, 

podemos fazer o objetivo da automação, que é pegar a peça a ser cromada, na 

posição de início do ciclo, mergulhar nos tanques que estão posicionados em linha e 

deixar a peça pronta na posição de fim de ciclo. 

Como podem ocorrer casos especiais que fujam da rotina produtiva, iremos 

também contemplar no projeto, um sistema de controle manual. Para fazer a seleção 

entre controle manual e ciclo automático, será inserido um botão de dois estados, 

esse botão estará localizado em um controle remoto onde também haverá outros 

cinco botões, um para avanço no eixo longitudinal (X), uma para recuo no eixo 

longitudinal, um para elevar no eixo vertical (Y), um para abaixar no eixo vertical e 

um para desligamento de emergência. 

 

 

2.1.1 LÓGICA DA LINHA DE PRODUÇÃO 

 

 

A Lógica da linha de produção irá ser dividida em cinco etapas para um 

melhor entendimento: acionamento, carregamento, processo, descarga e fim de 

ciclo. 

Dividindo assim, deixamos o programa mais fácil de compreender, ganhamos 

tempo em possíveis modificações que precisem ser feitas, manutenções ou na 

detecção de erros. 

A Figura 15 mostra simplificadamente como será o processo para cromar uma 

peça, os quadros em verde correspondem ao processo de galvanoplastia, os em 

azul são as etapas iniciais e finais. Na sequência dos capítulos que falam da lógica 

da linha de produção, será abordado mais afundo cada etapa, dando a explicação 

de como deve ocorrer e as possíveis variações que tenha. 
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Figura 15 - Diagrama do processo para cromar uma peça. 
Fonte: Própria. 

 

 

2.1.1.1 Acionamento 
 

 

Nesta parte, iremos ver qual a lógica para acionamento e bloqueio do 

sistema, quais as variáveis que teremos que analisar, enfim fazer uma checagem 
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geral para saber se é possível ou não o processo ser iniciado. 

Primeiramente, iremos ver se o botão de desliga não está acionado, se não 

estiver e não houver nenhuma sobrecarga ao sistema, vamos para a próxima etapa 

para o acionamento, que é checar se o botão que está no controle remoto, está na 

posição de ciclo automático, estando nessa posição, checamos se os sensores que 

detectam a presença de peças em todos os tanques não estão acionados, pois se 

houver alguma peça em qualquer tanque não podemos prosseguir, porque, 

poderíamos ter a possibilidade de colocar uma peça em cima da outra, com esses 

sensores não estando atuados, agora é necessário dar um pulso no botão de liga o 

ciclo, com isso o sistema acionado para fazer o ciclo de trabalho. 

Todas as entradas envolvidas nesta lógica de acionamento exceto a de liga o 

ciclo e presença de peças nos tanques, quando acionada, tem a função de bloqueio 

total do sistema em qualquer momento que seja. 

 

 

2.1.1.2 Carregamento 
 

 

Essa etapa trata, de como será feito o primeiro carregamento de peça a ser 

cromada e das demais se houverem, da lógica envolvida e a ilustração do 

mecanismo que faz isso. 

Bem para o carregamento ser feito, algumas condições devem ser 

observadas. 

A primeira é a existência de peças na esteira de carregamento, essa detecção 

acontece pelo sinal de um sensor indutivo, que está posicionado no fim da esteira, 

não havendo esse sinal, é acionado um motor elétrico que possui duas engrenagens 

acopladas em seu eixo, que tracionam a esteira, levando a peça a ser cromada até a 

posição inicial. Nesta esteira terá também um botão para fazer a parada da esteira, 

quando acionado esse botão, ele fará o bloqueio do motor que faz a esteira se 

movimentar, independente de qualquer outra variável, na Figura 16 vemos o 

mecanismo de carregamento. 
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Figura 16 - Mecanismo de Carregamento de Peças 
Fonte: Própria. 

 

A segunda condição que deve ser observada é a posição do carro, ele deve 

estar posicionado em cima de onde a peça a ser feita o processo está parada, outra 

lógica na etapa de (fim de ciclo) faz esse posicionamento, mas se por algum outro 

motivo não estiver na posição desejada, à programação do CLP vai contemplar esse 

deslocamento, fazendo que o carro eleve o mecanismo do eixo “Y” até o sensor de 

fim de curso deste eixo e se desloque no eixo “X” até a posição que deveria estar. 
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Estando as duas condições satisfeitas, agora é acionado o cilindro 

pneumático do carro para recuar a haste até o final do curso, após isso é iniciado o 

movimento de descida no eixo “Y” até chegar ao sensor que faz parar este 

deslocamento, com o mecanismo parado, é acionado o cilindro pneumático até o 

fechamento total assim passando a haste por dentro do elo do suporte de peças 

(Figura 17). Com o cilindro avançado, é acionado novamente o deslocamento no 

eixo “Y” agora fazendo a elevação da peça, um temporizador faz essa energização 

com um tempo de três segundos, somente para retirar o suporte do encaixe na 

esteira, então, é acionado posteriormente o motor elétrico que faz o deslocamento 

no eixo “X”, até chegar a outro sensor que indica a posição em que deve parar o 

deslocamento no eixo “X” e elevar a peça até o sensor de fim de curso no eixo “Y”. A 

partir daqui passamos para a próxima etapa. 

 

Figura 17 - Suporte das Peças 
Fonte: Própria. 
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2.1.1.3 Processo 
 

 

O processo é a parte onde acontecera a eletrodeposição de metal, irá conter 

a lógica das sequências de banhos, os tempos dos mesmos, enfim tudo o que for de 

relevância para o processo de cromo duro. 

Para a continuação da lógica sequencial, relembremos que o carro está 

parado embaixo do segundo sensor indutivo que determina as paradas de 

deslocamento no eixo “X” e também o sensor de fim de curso do eixo “Y” está 

ativado. 

Seguindo o processo, agora precisamos fazer o deslocamento no eixo “X” 

para que o carro chegue ao primeiro tanque (desengraxante) quando chegar neste 

tanque deve parar e começar a fazer a descida da peça para o banho, ele desce o 

mecanismo até chegar a um sensor fim de curso instalado na barra transversal do 

tanque, onde se encaixa o suporte das peças, com esse contato fechado inicia a 

contagem de um temporizador, que terá seu tempo ajustado de 2 minutos, como 

está é a primeira peça, o carro ficará esperando até que o tempo delimitado seja 

atingido, depois disso, irá iniciar o processo de elevação da peça até chegar ao fim 

de curso do eixo “Y”. 

Com a peça elevada, novamente o carro se desloca até chegar ao sensor 

instalado sobre o tanque da ativação ácida, e inicia a descida da peça até chegar à 

outra chave fim de curso semelhante à do primeiro tanque, é feita a contagem de 10 

segundos e a peça sobe outra vez. 

Agora o carro se desloca até ficar em cima do tanque de cromo 1, neste e no 

tanque de cromo 2 é feito um controle da temperatura também, onde a temperatura 

deve oscilar entre 50°C e 55°C, fazendo essa ressalva e sabendo, que se o liquido 

desses tanques não estiverem nessa temperatura, a peça não desce até atingir o 

valor desejado, prosseguimos com a sequência ideal de trabalho. 

O carro parado sob o tanque de cromo 1 e a temperatura ideal, descemos a 

peça até ela ficar posicionada no barramento e fechar o contato do sensor. A partir 

de agora, começa a contagem do temporizador que contara até 25 minutos para que 

a peça esteja pronta para a próxima etapa, mas nesse neste momento, para agilizar 
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o processo, será recolhida a haste do cilindro, para que o carro possa retornar ao 

inicio do processo e pegar mais uma peça. 

Com o carro no inicio do processo e havendo mais peça a ser cromada, ele 

fará as mesmas etapas já mencionadas, com a única diferença que irá deixar a peça 

no tanque de ativação ácida e voltará para o inicio para pegar a próxima e deixá-la 

no tanque desengraxante. 

Com os dois tanque anteriores ao tanque de cromo 1 ocupados, o carro se 

desloca novamente ao tanque de cromo 1 e espera até que o tempo do banho seja 

transcorrido, quando isso acontece, ele pega a peça do tanque em que está e a leva 

ao tanque de cromo 2, neste tanque também é feito o controle da temperatura 

semelhante ao tanque de cromo 1, as condições devem ser as mesmas para que,  

mais um tempo de 25 minutos inicie. O carro agora volta ao tanque de ativação 

ácida, pega a peça que está lá e a leva ou tanque de cromo 1 que agora está 

desocupado. Depois disso ele volta ao tanque desengraxante pega a peça que ele 

havia deixado lá e a leva ao tanque de ativação ácida. Agora o carro volta 

novamente ao inicio do processo, pega mais uma peça e a leva ao tanque 

desengraxante. Depois de fazer todas essas movimentações descritas o carro se 

desloca até o tanque de cromo 2 onde fica esperando o tempo do banho terminar. 

Nesse momento temos os quatro tanques ocupados com peças, e agora com 

o tempo de banho do tanque de cromo 2 atingido, damos inicio novamente as 

movimentações do carro, primeiramente ele irá pegar a peça do tanque do cromo 2 

e levar ao tanque de lavagem econômica, após isso vai pegar a peça do tanque de 

cromo1 e levar ao tanque de cromo 2, posteriormente pegar a peça do tanque de 

ativação ácida e levar ao tanque de cromo 1, em seguida pegar a peça do tanque 

desengraxante e leva ao de ativação ácida, na sequência vai ao inicio do processo 

pegar uma peça e a deixa no tanque desengraxante e finalizando vai pegar a peça 

que está no tanque de lavagem econômica e levar até a posição de descarga. 

Após deixar a peça pronta no mecanismo de descarga, o carro retorna ao 

tanque de cromo 2 onde irá esperar o temporizador liberá-lo para repetir a sequência 

que foi expressa acima, isso se repete até que haja peças a serem cromada, ou até 

que umas das variáveis de interrupção sejam acionadas (botão desliga, sobrecarga, 

modo automático/manual). 
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2.1.1.4 Descarga 
 

 

A etapa de descarga trata do processo de descarga e do alarme de esteira 

cheia de peças é apresentado na Figura 18 o mecanismo para a movimentação das 

peças.  

 

Figura 18 - Mecanismo de Descarga de Peças. 
Fonte: Própria. 
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A lógica que é usada no segmento de descarga é a seguinte, quando o carro 

deixa o sensor indutivo de parada de deslocamento do eixo “Y”, um temporizador de 

5 segundos é acionado, depois desse tempo, o motor que traciona a esteira é 

acionado, fazendo com que a peça que está na esteira se desloque e passe na 

frente no sensor que faz a parada do deslocamento da esteira, mas esse sensor só 

irá atuar bloqueando o motor, quando houver uma transição de 1 para 0, ou seja, 

será garantido que a peça já tenha passado pela frente dele e que o modulo da 

esteira que está na posição inicial está pronto para receber outra peça pronta, e esta 

lógica se repete para as outras peças que possivelmente venham. 

Quando o sensor de indicação de esteira cheia for acionado, significa que a 

esteira não comporta mais nenhuma peça, sendo necessário ser feita a retirada das 

peças que estejam nela, para isso será acionado um alarme indicativo. O operador 

terá o tempo aproximado de 25 minutos para retirar as peças prontas, se ele não 

fizer isso, o sistema será bloqueado, para que não haja uma sobreposição de peças 

no setor de descarga. 

 

 

2.1.1.5 Fim de Ciclo 
 

 

O fim do ciclo trata do momento em que detectamos que não temos mais 

peças para cromar. 

Essa detecção, de que não há mais peças nos tanques, será feita através da 

leitura dos sensores que estão nos barramentos de cada tanque. Depois que o carro 

já tenha descarregado a última peça, será solicitado que ele se desloque até a 

posição inicial, esse deslocamento garante que quando acionado o ciclo automático 

novamente, o carro já esteja na posição correta. 
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2.1.2 ESCOLHA DOS SENSORES 
 

 

Sabendo quais são as variáveis do processo, as condições externas as quais 

os sensores serão expostos e a faixa de leitura necessária. Escolhemos o melhor 

sensor para a aplicação. 

Iremos começar fazendo análise dos tanques de cromo 1 e 2, onde, como já 

foi mencionado, é necessário fazer um controle de temperatura, a escala de medição 

já temos, que é de 50 à 55°C, com base no catálogo da ADD-THERM®, escolhemos 

o sensor com a seguinte codificação A70-01-L-X25-2F-C1-100, esse sensor tem a 

faixa de leitura de -50 à 120°C, ou seja vai atender perfeitamente as nossas 

necessidades. 

O próximo sensor que iremos especificar são os indutivos, que estão muito 

presentes nesta automação, pois sempre é uma peça metálica que queremos 

detectar a presença. Por uma questão de padronização, iremos usar em todas as 

aplicações desse tipo de sensor, apenas um modelo, que foi selecionado com base 

no catalogo da BHS Comercial Eletrônica Ltda.¹, o sensor escolhido foi o LM18-

3008NC, que possui uma distância de sensoriamento nominal de 8 mm, é do tipo 

NPN NA+NF, e possui um grau de proteção IP67, que segundo as normas NBR6146 

e NBR9884, está totalmente protegido contra partículas sólidas e protegido contra 

efeitos de imersão temporária em água. 

Para finalizar iremos fazer a escolha dos sensores fim de curso, como todos 

os sensores irão ao mesmo ambiente, irá ser utilizado o mesmo modelo para todas 

as aplicações, novamente com base no catálogo da BHS Comercial Eletrônica 

Ltda.², foi selecionado o modelo Z-15GW22-B, que possui contatos NA e NF, grau 

de proteção IP65, está totalmente protegido contra partículas sólidas e protegido 

contra jatos d’água, outro fator para escolher esse modelo de sensor foi o curso de 

atuação dele, que possui um curso máximo de 7,1 mm e mínimo de 4 mm, graças a 

essa característica garantiremos que irá detectar a presença de peças sem danificar 

o invólucro do sensor. 
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2.1.3 ESCOLHA DO CLP 
 

 

Com base nas entradas e saídas que a linha de produção exige, escolhemos 

o CLP e os possíveis módulos de expansão que sejam necessários. 

Fazendo a análise do que foi dito no tópico 3.1 chegamos à seguinte tabela: 

 

Tabela 1 - Entradas e Saídas do Projeto 

Entradas Digitais 
N° Descrição Código 
1 Botão desliga (emergência) Btd 
2 Sobrecarga do motor de deslocamento do eixo X Sm1 
3 Sobrecarga do motor de deslocamento do eixo Y Sm2 
4 Sobrecarga do motor da esteira de carregamento Sm3 
5 Sobrecarga do motor da esteira de descarregamento Sm4 
6 Seleção (controle manual / ciclo automático) Sel 
7 Ligar o ciclo Lcl 
8 Detecção se há peças na esteira de carregamento Ctr 
9 Botão de parada da esteira Est 
10 Posição inicial do eixo X Ps1 
11 Fim de curso da elevação do eixo Y Pyc 
12 Sensor de recuo da haste do cilindro pneumático Hed 
13 Sensor de avanço da haste do cilindro pneumático Hst 
14 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (carregamento) Cyp 
15 Posição 2 do eixo X Ps2 
16 Posição sob o tanque desengraxante Ps3 
17 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (desengraxante) Dyp 
18 Posição sob o tanque de ativação ácida Ps4 
19 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (ativação ácida) Ayp 
20 Posição sob o tanque de cromo 1 Ps5 
21 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (cromo 1) 1yp 
22 Posição sob o tanque de cromo 2 Ps6 
23 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (cromo 2) 2yp 
24 Posição sob o tanque de lavagem econômica Ps7 
25 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (lavagem) Lyp 
26 Posição sob o mecanismo de descarga Ps8 
27 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (descarga) Pyp 
28 Sensor de parada do deslocamento da esteira de descarga Spe 
29 Sensor de indicação de esteira cheia Efl 
30 Sensor Fim de curso de descida do eixo Y Fdy 
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Entradas Analógicas 
N° Descrição Código 
1 Sensor de temperatura do tanque de cromo 1 Tc1 
2 Sensor de temperatura do tanque de cromo 2 Tc2 

Saídas Digitais 
N° Descrição Código 
1 Motor da esteira de carregamento Mec 
2 Solenóide de avanço da haste do cilindro pneumático Sah 
3 Solenóide de recuo da haste do cilindro pneumático Srh 
4 Motor para deslocamento no eixo X sentido horário Mxh 
5 Motor para deslocamento no eixo X sentido anti-horário Mxa 
6 Motor para deslocamento no eixo Y sentido horário Myh 
7 Motor para deslocamento no eixo Y sentido anti-horário Mya 
8 Aquecedor tanque de cromo 1 Ac1 
9 Aquecedor tanque de cromo 2 Ac2 
10 Motor da esteira de descarregamento Med 
11 Alarme de indicação de esteira de descarga cheia Ief 

Fonte: Própria 

 

Fazendo a somatória das entradas e das saídas, chegamos ao valor de 30 

entradas digitais e 2 analógicas, e, 11 saídas digitais. 

Para esta automação, no mercado podemos encontrar inúmeros tipos de 

CLPs de diversos fabricantes que atendam a nossa necessidade, mas para este 

projeto iremos utilizar um CLP da Allen-Bradley (Rockwell Automation), o Micrologix 

1200 cujo código é 1762-L40BWA, este controlador vem com 24 entradas digitais e 

16 saídas digitais, mas ainda falta entradas digitais e analógicas, então, teremos que 

adicionar mais dois módulos de expansão, um deles será o 1762 IQ8 que adicionará 

mais 8 entradas digitais e o outro é o 1762 IF20F2 que adiciona mais 2 entradas 

analógicas e 2 saídas analógicas, mediante a essas inclusões, o nosso CLP agora 

conta com 32 entradas digitais e 2 analógicas, e, 16 saídas digitais e 2 analógicas. 
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2.1.4 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 
 

 

A lógica da programação foi através da linguagem Ladder, usando o software 

específico do CLP escolhido. 

Como iremos usar o Micrologix 1200 o software que será usado para 

programar é o RSLogix 500 Pro, que é fornecido pela mesma empresa do CLP. 

Basicamente nesta etapa de programação do CLP, será apenas 

transformado, o que foi descrito no capítulo 2.1.1 LÓGICA DA LINHA DE 

PRODUÇÃO, em uma linguagem que o controlador seja capaz de executar tal como 

deve ser o processo. 

A lógica desenvolvida no software RSLogix 500 Pro, está em partes no 

apêndice A deste trabalho, por questões de segredo industrial, o programa na 

integra não constará neste trabalho. Como necessitamos de um endereçamento 

especifico para cada entrada e saída deste CLP, a tabela de entradas e saídas do 

projeto, que foi vista anteriormente, fica com os seguintes endereços: 

 

Tabela 2 – Entradas e Saídas com os endereços do programa do CLP. 

Entradas e Saídas  
N° Descrição Código End. 
1 Botão desliga (emergência) Btd I:0.0/0 
2 Sobre carga do motor de deslocamento do eixo X Sm1 I:0.0/1 
3 Sobre carga do motor de deslocamento do eixo Y Sm2 I:0.0/2 
4 Sobre carga do motor da esteira de carregamento Sm3 I:0.0/3 
5 Sobre carga do motor da esteira de descarregamento Sm4 I:0.0/4 
6 Seleção (controle manual / ciclo automático) Sel I:0.0/5 
7 Ligar o ciclo Lcl I:0.0/6 
8 Detecção se há peças na esteira de carregamento Ctr I:0.0/12 
9 Botão de parada da esteira Est I:0.0/13 
10 Posição inicial do eixo X Ps1 I:0.0/15 
11 Fim de curso da elevação do eixo Y Pyc I:0.1/0 
12 Sensor de recuo da haste do cilindro pneumático Hed I:0.1/2 
13 Sensor de avanço da haste do cilindro pneumático Hst I:0.0/14 

14 
Sensor de parada do deslocamento do eixo Y 
(carregamento) 

Cyp I:0.1/1 

15 Posição 2 do eixo X Ps2 I:0.1/3 
16 Posição sob o tanque desengraxante Ps3 I:0.1/4 
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17 
Sensor de parada do deslocamento do eixo Y 
(desengraxante) 

Dyp I:0.0/7 

18 Posição sob o tanque de ativação ácida Ps4 I:0.1/5 

19 
Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (ativação 
ácida) Ayp I:0.0/8 

20 Posição sob o tanque de cromo 1 Ps5 I:0.1/6 
21 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (cromo 1) 1yp I:0.0/9 
22 Posição sob o tanque de cromo 2 Ps6 I:0.1/7 
23 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (cromo 2) 2yp I:0.0/10 
24 Posição sob o tanque de lavagem econômica Ps7 I:1.0/0 
25 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (lavagem) Lyp I:0.0/11 
26 Posição sob o mecanismo de descarga Ps8 I:1.0/1 
27 Sensor de parada do deslocamento do eixo Y (descarga) Pyp I:1.0/2 
28 Sensor de parada do deslocamento da esteira de descarga Spe I:1.0/3 
29 Sensor de indicação de esteira cheia Efl I:1.0/4 
30 Sensor Fim de curso de descida do eixo Y Fdy I:1.0/5 
31 Sensor de temperatura do tanque de cromo 1 Tc1 I:2.0/0 
32 Sensor de temperatura do tanque de cromo 2 Tc2 I:2.1/0 
33 Motor da esteira de carregamento Mec O:0.0/0 
34 Solenóide de avanço da haste do cilindro pneumático Sah O:0.0/5 
35 Solenóide de recuo da haste do cilindro pneumático Srh O:0.0/3 
36 Motor para deslocamento no eixo X sentido horário Mxh O:0.0/2 
37 Motor para deslocamento no eixo X sentido anti horário Mxa O:0.0/6 
38 Motor para deslocamento no eixo Y sentido horário Myh O:0.0/1 
39 Motor para deslocamento no eixo Y sentido anti horário Mya O:0.0/4 
40 Aquecedor tanque de cromo 1 Ac1 O:0.0/7 
41 Aquecedor tanque de cromo 2 Ac2 O:0.0/8 
42 Motor da esteira de descarregamento Med O:0.0/9 
43 Alarme de indicação de esteira de descarga cheia Ief O:0.0/10 

Fonte: Própria 

 

Com base na numeração sequencial da tabela 2, a Figura 19 apresenta uma 

visão geral da linha de produção com todos os seus módulos.  
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Figura 19 - Linha de Cromagem com identificação de entradas e saídas 

Fonte: Própria. 

 

 

 

2.1.5 SISTEMA SUPERVISÓRIO  
 

 

O sistema de supervisão foi feita através do software Elipse SCADA, tentando 

deixar as telas as mais funcionais e próximas da realidade. 

Na tela principal do supervisório (Figura 20), existe para cada sensor presente 

nos tanques, esteira de carregamento e descarregamento, um indicador de estado 

(on/off). Nos tanques de cromo 1 e 2, foi colocado componentes do software para 
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mostrar, se o aquecimento está ligado, qual a temperatura do liquido que está dentro 

do tanque e um componente para ajustar o set point da temperatura. Há indicação 

de estado dos motores das duas esteira e do alarme de esteira cheia. Nessa tela 

também é encontrados os botões de início de ciclo, emergência, parada da esteira 

de carregamento, sair do aplicativo e ir para tela de alarmes. 

A tela de alarmes (Figura 21) possui uma tela para a exibição dos alarmes 

que possam ocorrer como sobrecarga de motores, paradas e temperaturas dos 

tanques de cromo, nessa tela também há três botões, um para voltar a tela principal, 

outro para sair do aplicativo e o de emergência.   

 

 

Figura 20 - Tela principal do supervisório. 
Fonte: Própria. 
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Figura 21 - Tela de alarmes. 
Fonte: Própria. 

 

 

2.2 RESULTADOS E DISCUSÕES 
 

 

A constante corrida do mercado comercial faz com que todas as empresas, 

tenham que se aprimorar e modernizar cada vez mais rápido, e a busca por produtos 

de melhor qualidade, mais baratos e mais eficientes, só faz aumentar a velocidade 

dela, então, é necessário a constante inovação para se manter nessa disputa. 

Como já foi mostrado acima, é possível sim, ser feita a automação de uma 

linha do processo de cromo duro e controlar por um supervisório. 

A análise do processo industrial foi feita, com a captação de informações e 

com a identificação das variáveis. O programa do CLP e o supervisório também 

foram desenvolvidos. Com base nas ferramentas computacionais existentes, nos 

equipamentos destinados a automação que o mercado oferece e nos conhecimentos 

adquiridos no decorrer do curso, elaboramos o projeto.  

Um orçamento preliminar com base em preços atuais de mercado foi 

elaborado e pode ser visto na tabela a seguir. 
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Tabela 3 - Orçamento 

Descrição Quantidade Preço Unitário Preço Total 
Sensor Indutivo 17 R$ 35,00 R$ 595,00 
Sensor Fim de Curso 5 R$ 25,00 R$ 125,00 
Sensor PT100 2 R$ 100,00 R$ 200,00 
Botoeira de Comando 6 R$ 5,00 R$ 30,00 
Botoeira de Emergência 3 R$ 12,00 R$ 36,00 
Botoeira Seletora 1 R$ 13,00 R$ 13,00 
Controle Remoto sem Botões 1 R$ 30,00 R$ 30,00 
Sinalizador 1 R$ 45,00 R$ 45,00 
Motor Elétrico 2 R$ 380,00 R$ 760,00 
Aquecedor Industrial 2 R$ 185,00 R$ 370,00 
Cilindro Pneumático 1 R$ 85,00 R$ 85,00 
Válvula Pneumática 5/3 vias 1 R$ 55,00 R$ 55,00 
Controlador Lógico Programável 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 
Trole Elétrico 1 R$ 600,00 R$ 600,00 
Talha Elétrica 1 R$ 480,00 R$ 480,00 
Estrutura Metálica para Mono Viga 1 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 
Estrutura para Esteira de 
Carregamento 1 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 

Estrutura para Esteira de 
Descarregamento 1 

R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 

Elaboração do Projeto 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

 
 

Total da Automação R$ 14.924,00 
Fonte: Própria. 

 

Agora com base em um turno de trabalho das 07h30min às 12h00min e das 

13h30min às 17h00min, nota-se o quão melhor ficaria a produtividade se comparado 

o processo manual e o automatizado. 

 

Tabela 4 - Produtividade (Manual x Automatizado) 

Hora Manual Automatizado 
07h30min Início do Processo Início do Processo 
08h30min 1ª Peça 60 min 1ª Peça 60 min 
09h00min 2ª Peça 30 min 2ª Peça 30 min 
09h30min 3ª Peça 30 min 3ª Peça 30 min 
10h00min 4ª Peça 30 min 4ª Peça 30 min 
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10h30min 5ª Peça 30 min 5ª Peça 30 min 
11h00min 6ª Peça 30 min 6ª Peça 30 min 
11h30min 7ª Peça 30 min 7ª Peça 30 min 

A
lm

oç
o 12h00min 8ª Peça 30 min 

12h30min 9ª Peça 30 min 
13h00min 10ª Peça 30 min 
13h30min 11ª Peça 30 min 
14h00min 8ª Peça 60 min 12ª Peça 30 min 
14h30min 9ª Peça 30 min 13ª Peça 30 min 
15h00min 10ª Peça 30 min 14ª Peça 30 min 
15h30min 11ª Peça 30 min 15ª Peça 30 min 
16h00min 12ª Peça 30 min 16ª Peça 30 min 
16h30min 13ª Peça 30 min 17ª Peça 30 min 
17h00min 14ª Peça 30 min 18ª Peça 30 min 

Fim do Turno 19ª Peça 30 min 
20ª Peça 30 min 
21ª Peça 30 min 
22ª Peça 30 min 
23ª Peça 30 min 
24ª Peça 30 min 

Fonte: Própria 

 

Os tempos contidos na tabela acima foram estimados com base no tempo em 

que cada peça tem que ficar em cada tanque.  

Fazendo a analise dos dados contidos na tabela 4, podemos ver que, os 

tempos de processo até a 7ª peça é igual, mudando somente a partir da próxima 

peça, isso acontece, pois, no processo manual, quando o trabalhador sai para 

almoçar, ele não pode deixar peças nos tanques de cromo, porque o tempo que elas 

iriam ficar seria muito superior ao tempo que é recomendável, assim gerando um 

excesso de deposição de metal na peça. Já no processo automático, esse problema 

não ocorre, basta o operador deixar peças suficientes para a linha produtiva não 

parar, que o processo pode continuar tranquilamente. 

Outro aspecto que traz mais benefícios com o uso do processo automatizado 

é a possibilidade de deixar um lote de peças sendo cromadas no fim do turno de 

trabalho, onde, o número de peças que podem ser deixada é limitado pela 

capacidade da esteira de descarregamento.  

Como neste projeto, onde estamos usando uma esteira com capacidade para 

aproximadamente dez peças, fazendo a somatória de quantas peças poderiam ser 
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feitas, levando em consideração os dois aspectos já mencionados, parada para 

almoço e lote de peças no fim do turno, chegamos a uma produção diária de 24 

peças no modo automático, enquanto que, no modo manual a quantidade seria de 

aproximadamente 14 peças. 

 

Tabela 5 - Resultado de Produtividade 

Tempo Manual Automatizado 
Um Dia 14 Peças 24 Peças 

Uma Semana 70 Peças 120 Peças 
Um Mês 280 Peças 480 Peças 

Um Semestre 1680 Peças 2880 Peças 
Um Ano 3360 Peças 5760 Peças 

Fonte: Própria 

 

Esses dados foram analisados sem levar em consideração outros fatores, 

como o tamanho e massa das peças, o ambiente de trabalho, entre outros, que 

exercem grande influência negativa quando o processo é feito manualmente, assim 

deixando a produtividade ainda menor. Além é claro do risco do trabalhador danificar 

a peça, por exemplo, batendo ela contra um tanque. 

Já temos um orçamento aproximando de quanto custaria implantar esse 

projeto, também há uma estimativa de quanto seria elevada a produtividade. Vamos 

fazer uma prospecção de quanto tempo levaria para “se pagar” esse sistema. 

Primeiramente, o valor cobrado pelo serviço, é baseado na área a ser eletro 

depositado, o valor praticado atualmente é de R$ 275,00 por metro quadrado. A área 

das peças varia muito, por tanto, vamos usar uma média de 0,14m², o que nos dá 

uma peça com as medidas aproximadamente de: diâmetro 63,5mm e comprimento 

de 700 mm. 

Com esses dois valores, iremos calcular o preço que é pago em cada peça, 

depois, multiplicaremos esse valor pela capacidade máxima mensal de cada método 

produtivo (manual e automatizado), assim teremos um valor que pode ser recebido, 

como pode ser visto na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Retorno do Investimento. 

Valor Cobrado Área Média 
Valor de uma 

Peça   

R$ 275/m² 0,14 m² R$ 38,50   
        

  Manual Automatizado 
Aumento de 

Receita Bruta 
Um Mês 280 Peças 480 Peças   

 Valor Recebido no Mês R$ 10.780,00 R$ 18.480,00 R$ 7.700,00 
        
Percentual de Lucro da 

Receita Bruta 15%     

 

    
Total de Lucro 

Mensal 
R$ 1.155,00 

Total de Lucro 
em 13 Meses 

R$ 15015,00 

 
Fonte: Própria. 

 

Com treze meses de uso, se a capacidade máxima produtiva for exigida, 

podemos observar que a somatória dos lucros já supera o valor no orçamento inicial. 

O lucro foi calculado, subtraindo, o valor recebido que a linha automatizada pode 

fazer, pelo valor recebido que a linha manual pode fazer. É claro que esses dados 

podem varia de acordo com a capacidade das esteiras de carga e descarga, dos 

turnos de trabalho entre outros fatores. 
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3 CONCLUSÃO 
 

 

As ferramentas de automação industrial, quando usadas de forma consciente, 

podem ajudar a todos. Com base nos dados apresentados no capítulo 2.3, podemos 

notar que o projeto trará muitos benefícios se executado, tanto econômicos, pois 

aumentara a produção e deixara o operador com mais tempo livre para desenvolver 

outras atividades, como também vantagens para a saúde do trabalhador, ele não 

precisará mais fazer tanto esforço físico, nem entrar excessivamente em contato 

com produtos químicos. 

A justificativa deste trabalho se torna evidente, quando analisamos os 

números da Tabela 6, onde podemos ver que o sistema tem um retorno muito 

rápido. Existem muitos projetos que somente quando chegam ao fim, nota-se que 

será necessário um longo tempo para que efetivamente se comece a obter lucro, 

assim tornando-se inviáveis. 

Existem inúmeras outras formas de se resolver esse problema da automação 

da linha de cromo duro, por exemplo, a instalação de um braço robótico que fizesse 

esse trabalho, entre outras, mas acreditamos que com essa solução que foi 

apresentada, temos aliados pontos positivos, tais como, simplicidade de 

manutenção, baixo custo de aquisição e manutenção, facilidade na busca de peças 

de reposição e mesmo nas peças para a execução do projeto, fácil instalação entre 

outros. 
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APÊNDICE A – Lógica de Programação do CLP. 
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