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RESUMO 

 

O controle de nível e temperatura possui aplicações nos mais variados ramos industriais, tais 

como o químico, petroquímico, papel e celulose, farmacêutico e alimentício, entre outros, 

desempenhando um papel importante nos processos industriais. No presente trabalho, utiliza-

se uma planta didática do Laboratório de Tecnologias Industriais da Escola de Minas que 

permite o controle de nível e temperatura de líquidos para simular o controle de nível e 

temperatura, envolvendo todas as etapas desde a identificação e especificação dos 

equipamentos até a instalação, configuração e programação do controlador lógico 

programável (CLP). Além disso, um transmissor de temperatura inteligente foi estudado e, 

posteriormente, implantado no sistema utilizado. Para a obtenção dos resultados, foram feitos 

dois procedimentos, sendo o primeiro a avaliação do código implementado no CLP e o 

segundo o teste de funcionamento e comunicação do transmissor de temperatura. Na 

realização deste trabalho foi possível aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante o 

curso de Engenharia de Controle e Automação, além de obter novos conhecimentos que são 

de grande importância para o mercado de trabalho.  

Palavras-chave: controle de nível, controle de temperatura, CLP, automação industrial, 

transmissor de temperatura, protocolo HART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The level and temperature control have applications across multiple industrial sectors, such as 

chemistry, petrochemical, pulp and paper, pharmacy and food, among others, and perform an 

important role in the industrial processes. In this current work, was used a didactic plant from 

the Industrial Technologies Laboratory from Escola de Minas that allows the level and 

temperature control of liquids to simulate the level and temperature control, involving all the 

steps from identification, specification, installation and configuration of the equipment, and 

programming the programmable logic controller (CLP). Besides that, an intelligent 

temperature transmitter was studied, and afterwards, was implanted in the used system. To 

obtain the results, two procedures were made. The first one was the evaluation of the 

implanted code in the PLC and the second was the operation and communication tests of the 

intelligent temperature transmitter. In the realization of this work was possible to put into 

practice the knowledge acquired during the graduation of Control and Automation 

Engineering, and also obtain new knowledge that are of great importance to the job market.  

Key-words: level control, temperature control, PLC, industrial automation, temperature 

transmitter, HART protocol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da concorrência no mercado, houve a necessidade crescente pela qualidade 

de produtos, motivando transformações envolvendo a eficiência e a eficácia dos processos 

industriais. 

A Automação Industrial é a aplicação de técnicas, softwares e/ou equipamentos específicos 

em uma determinada máquina ou processo industrial, com o objetivo de aumentar sua 

eficiência, maximizar sua produção com o menor consumo de energia e/ou matérias primas, 

menor emissão de resíduos de qualquer espécie, melhores condições de segurança, seja 

material, humana ou das informações referentes a esse processo, ou ainda, de reduzir o 

esforço ou a interferência humana sobre esse processo ou máquina. 

Com isso, o Controlador Lógico Programável (CLP) tornou-se a ferramenta básica desta 

automação, pois substituiu os antigos painéis de relés dando maior dinamismo no controle de 

processos industriais. O CLP é um computador especializado, baseado em um 

microprocessador que desempenha funções de controle através de softwares desenvolvidos 

pelo usuário, controle de diversos tipos e níveis de complexidade, e possuem hardware e 

software compatíveis com aplicações industriais. 

O controle de nível e temperatura tem grande importância no controle dos processos 

industriais. Na grande maioria das indústrias, em alguma parte do seu processo de produção, 

existe a medição e controle de nível e/ou temperatura, e quanto maior for a precisão e 

exatidão desta medida, melhor será seu produto final. 

Este trabalho apresentou a instrumentação de uma planta didática industrial, onde foi feito o 

controle de nível e temperatura de um líquido em diferentes tanques, utilizando CLP e um 

transmissor de temperatura. 

1.1 Breve Histórico 

A Revolução Industrial foi um acontecimento extremamente importante para a humanidade, 

pois mudou o processo produtivo, ou seja, os produtos deixaram de ser manufaturados e 

passaram a ser maquino faturados, o que permitiu uma produção em massa, podendo assim 
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colocar cada vez mais produtos no mercado e a preços muito mais atrativos (CAVALCANTE; 

SILVA, 2011). 

O primeiro CLP surgiu no final dos anos 1960 na indústria automobilística com a finalidade 

de abreviar os tempos de parada das máquinas na produção. Naquela época, toda vez que se 

desejava mudar o modelo de peça a ser produzido deveria alterar todos os quadros elétricos, o 

que gerava um custo elevado para a empresa. A utilização desta nova tecnologia permitiu que 

o processo de substituição do quadro elétrico não fosse mais necessário, sendo executado por 

uma simples programação do dispositivo CLP (PRUDENTE, 2007). 

No contexto do surgimento dos CLP’s, veio a necessidade de interligar equipamentos usados 

nos sistemas de automação, que antes operavam de modo independente. Segundo o trabalho 

publicado pelo Centro de Tecnologia SENAI-RJ
1 

(2012) a interligação dos equipamentos 

industriais em redes de comunicação permitiu o compartilhamento de recursos e troca de 

bases de dados. A corrida dos grandes fabricantes de CLP para determinar um protocolo de 

rede padrão trouxe um grande atraso na definição de uma tecnologia única na área de 

comunicação e vários protocolos foram criados como HART, MODBUS, PROFIBUS, 

FIELDBUS entre outros.  

 

1.2 Objetivo 

Estudar a instrumentação da planta didática presente no Laboratório de Tecnologias 

Industriais da Escola de Minas, e realizar o controle do nível e temperatura, implantando um 

transmissor de temperatura disponível no mesmo.  

 

1.3 Motivação 

Após a realização da monitoria na matéria de Informática Industrial em 2013, viu-se uma 

oportunidade modificar uma planta didática, que já foi instrumento de diversas pesquisas, e 

simular um novo processo industrial, utilizando a planta didática desenvolvida por alunos em 

semestres anteriores, no Laboratório de Tecnologias Industriais da Escola de Minas, e fazer 

um estudo sobre a sua instrumentação, implantando um novo instrumento presente no 

laboratório para que ela possa ser usada auxiliando futuros alunos do curso de Engenharia de 

Controle e Automação. 



13 
 

 

1.4 Metodologia 

Para a realização deste trabalho, utilizou-se a seguinte metodologia: 

 revisão bibliográfica com os conceitos que abordam o tema; 

 estudo/descrição dos componentes presentes na planta; 

 estudo da ligação dos instrumentos da planta no CLP; 

 instalação e configuração do transmissor de temperatura; 

 estudo mais detalhado do protocolo HART, utilizado na comunicação com o 

transmissor de temperatura; 

 criação da lógica para o CLP; 

 análise dos resultados e considerações finais. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho foi dividido em 6 capítulos. O primeiro capítulo tratou da introdução, o 

qual apresentou um breve histórico sobre automação industrial, objetivos, motivação e 

metodologia adotada no trabalho. O segundo capítulo fez a revisão bibliográfica que abrange 

temas sobre instrumentação e definições básicas para a contextualização do leitor. O terceiro 

capítulo trouxe a descrição dos elementos presentes no ambiente de trabalho, isto é, os 

instrumentos e equipamentos presentes na planta didática, além dos softwares utilizados no 

processo de configuração e controle. No quarto capítulo foi explicada a metodologia utilizada 

tanto para configuração quanto para controle do processo proposto. O quinto capítulo analisou 

os resultados e, por fim, o sexto capítulo apresentou as considerações finais e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2. DEFINIÇÕES PERTINENTES AO TEMA 

 

Neste capítulo, conceitos necessários para o melhor entendimento do trabalho foram 

abordados. 

 

2.1 Instrumentação 

Segundo Correa (2002), instrumentação é o ramo da engenharia que trata o projeto, a 

manutenção, a montagem dos instrumentos para medição e para controle de variáveis como 

pressão, nível, temperatura, umidade, velocidade, etc. nos processos industriais. 

 

2.2 Automação Industrial 

O termo automação provém do latim Automatus, que significa mover-se por si. A automação 

é a aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas para diminuir o uso de mão de obra 

em qualquer processo, especialmente o uso de robôs nas linhas de produção. A automação 

diminui os custos e aumenta a velocidade de produção. 

Inicialmente a automatização era caracterizada por pequenas ilhas com operações 

automatizadas, onde o fator humano era fundamental como elemento integrador e 

sincronizador de todas as operações. Caminhou-se depois para soluções de automatização 

centralizada, em que todas as informações eram centralizadas em um único local, onde são 

tomadas todas as decisões e de onde partem as ordens. Após a década de 60, com o 

desenvolvimento e a utilização crescente de unidades de processamento de informação, as 

funções de condução dos processos foram sendo cada vez mais distribuídas pelo terreno e 

junto dos locais onde são necessárias, surgindo assim o que é atualmente designado de 

Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD), que caracteriza-se por uma gestão global e 

integrada da informação, pela inserção de máquinas de controle numérico (CNC), de 

manipulação (Robôs) (COLÉGIO IMPACTO, 2011). 
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 _________________  

¹BELDEN. Guia rápido sobre protocolos de comunicação. São Paulo, 2008. 

 

No princípio, os hardwares e softwares que compunham uma determinada indústria eram de 

um mesmo fabricante, fazendo com que o cliente ficasse vinculado a ele. Mas isso causava 

grandes problemas e prejuízos às empresas, pois a integração com outros equipamentos, de 

outros fabricantes, não era possível por incompatibilidade. 

Com este problema, houve a necessidade de uma padronização para a integração dos 

fabricantes, foi quando surgiram os protocolos de comunicação. 

 

2.3 Protocolos de Comunicação 

De acordo com Belden
1
 (2008), protocolo de comunicação é um padrão que especifica o 

formato de dados e as regras a serem seguidas na comunicação de dados e na interligação em 

rede. Um protocolo determina como um programa deve preparar os dados para serem 

enviados para o estágio seguinte do processo de comunicação. 

Existem diversos protocolos de comunicação industrial, tais como MODBUS, HART, 

DEVICENET, FIELDBUS FOUNDATION, dentre outros, que são utilizados nas redes de 

dados, e eles podem ser comparados a linguagens que servem para estabelecer a comunicação 

entre os equipamentos eletrônicos e as máquinas industriais.  

Porém, cada tipo de equipamento utiliza um determinado protocolo de comunicação, que por 

sua vez, utiliza um meio físico diferente para a transmissão de sinais de comunicação. 

Há vários anos, a comunicação de campo padrão usada pelos equipamentos de controle de 

processos tem sido o sinal analógico de corrente, cuja unidade é o ampére (A). Porém, o sinal 

do protocolo de comunicação utilizado foi na escala de miliampére (mA). Na maioria das 

aplicações, esse sinal de corrente varia dentro da faixa de 4 a 20mA proporcionalmente à 

variável de processo representada. 

Foi estudado com mais detalhes o protocolo de comunicação HART, usado no transmissor de 

temperatura do presente trabalho. 
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 _________________  

¹BOJORGE, N. Instrumentação fieldbus: introdução e conceitos. Departamento de química e petróleo. 

Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2014. 

HART é a sigla em inglês para “Highway Addressable Remote Transducer” (Via de Dados 

Endereçável por Transdutor Remoto). O protocolo de comunicação HART é mundialmente 

reconhecido como um padrão da indústria para comunicação de instrumentos de campos 

inteligentes 4 a 20mA. Este protocolo permite a sobreposição do sinal de comunicação digital 

aos sinais analógicos de 4-20mA, sem interferência, na mesma fiação (HELSON, 2012). 

De acordo com Bojorge
¹
 (2014) as principais vantagens do protocolo HART são:  

 Utiliza o mesmo par de cabos para comunicação analógica (4 a 20mA) e para a 

comunicação digital (sinal lógico “0” ou “1”); 

 utiliza o mesmo tipo de cabo usado na instrumentação analógica; 

 disponibilidade de equipamentos de vários fabricantes. 

Segundo Helson (2012), o protocolo HART usa o padrão Bell 202, de chaveamento por 

deslocamento de frequência (FSK) para sobrepor os sinais de comunicação digital ao de 4-

20mA. Como o sinal digital FSK é simétrico em relação ao zero, não existe nível DC 

associado ao sinal e, portanto ele não interfere no sinal de 4-20mA. A lógica “1” é 

representada por uma frequência de 1200Hz e a lógica “0” é representada por uma frequência 

de 2200Hz, como mostrado na Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1 - Comunicação digital + Sinal Analógico simultâneo. 

Fonte: HELSON, 2012. 
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2.4 Transmissores 

Os transmissores são instrumentos que convertem o sinal de um transdutor ou sensor em um 

sinal-padrão para ser enviado à distância. Existem também os transmissores inteligentes que 

são aqueles que apresentam facilidades como a identificação, configuração, calibração e o 

diagnóstico local por meio de um comunicador portátil do tipo conhecido como hand held, ou 

remota, que permite a simples integração a um sistema digital de controle (BEGA et al., 

2011). 

 

2.5 Transdutor 

É um instrumento que recebe informações na forma de uma ou mais quantidades físicas, 

modifica, quando necessário, estas informações e fornece um sinal de saída resultante 

(GONÇALVES, 2003). 

 

2.6 Relé 

Segundo Cunha (2009), o relé é um dispositivo elétrico que tem como função principal fazer 

atuar o seu sistema de manobra. Ele é um dispositivo elétrico que, quando ligado a uma 

instalação, tem como papel permitir o funcionamento de outros aparelhos conectados ao 

mesmo ou em outro circuito elétrico que estejam ligados ao relé. Ele funciona como uma 

chave automática comutadora que atua pela alteração de algumas variáveis predeterminadas 

como temperatura, corrente elétrica, ar e campo magnético. 

O funcionamento do relé é simples, mas de grande importância para a atuação dos 

equipamentos elétricos. Ele é composto basicamente por um eletroímã, em forma de bobina; 

uma armadura metálica, que possa ser atraída pelo campo magnético criado pelo eletroímã; 

uma mola e um conjunto de contatos elétricos, que serão abertos, fechados ou comutados, 

conforme a configuração de cada relé. Quando a corrente elétrica percorre a bobina e dá 

origem a um campo magnético, a armadura é atraída por essa força, alterando a posição dos 

contatos, ou seja, abrindo, fechando ou comutando fazendo o dispositivo atuar. A Figura 2.2 

possui uma representação do relé e seus principais componentes. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Nível 

Nível é uma das variáveis mais comuns e é amplamente utilizada em aplicações industriais. 

Segundo Bega et al. (2011) a medição de nível é definida como a determinação da posição de 

uma interface entre dois meios. Usualmente, um desses meios é líquido, mas eles podem ser 

sólidos ou a combinação de um sólido e um líquido. A interface pode ser entre um líquido e 

um gás ou vapor, dois líquidos ou entre um sólido e um gás. 

Dentre os diversos instrumentos utilizados para a medição de nível, os mais comumente 

utilizados são as chaves de nível, que são dispositivos utilizados para atuar em determinados 

pontos fixos de nível. Estes pontos fixos são valores de nível em equipamentos que, uma vez 

alcançados, exigem o desencadeamento de alguma ação necessária à boa operação ou à 

segurança do sistema. Assim sendo, uma chave de nível pode ligar uma bomba, acionar um 

alarme ou desencadear uma sequência de operações automáticas quando o nível atinge um 

ponto fixo (BEGA et al., 2011). 

 

2.8 Temperatura 

A física clássica diz que a temperatura é a unidade que quantifica o calor, que é uma forma de 

energia associada à atividade molecular de uma substância. Quanto maior a agitação 

molecular, maior a quantidade de calor e maior será a temperatura da substância. 

 

Figura 2. 2 – Relé e seus principais componentes. 

FONTE: CUNHA, 2009. 
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A relação entre a quantidade de calor e a temperatura é dada pela fórmula: 

                                                  (2.1) 

onde: 

 ΔQ = variação da quantidade de calor; 

 m = massa da substância envolvida; 

 c = calor específico (característica da substância); 

 ΔT = variação da temperatura. 

 

Os padrões de temperatura são baseados em pontos fixos ou primários estabelecidos na Escala 

Internacional de Temperaturas ITS (International Temperature Scale), cuja revisão é feita 

periodicamente, visando sempre obter os valores mais exatos possíveis. Na área da 

instrumentação industrial correções da ordem de centésimos não são consideradas.  

Conforme Bega et al. (2011), na prática industrial a medição é feita em uma gama muito 

extensa, desde temperaturas criogênicas abaixo de -200°C até alguns milhares de graus. 

Nenhum sensor individual cobre toda esta gama, e o primeiro critério da escolha foi o 

atendimento à faixa requerida para cada aplicação específica.  

São muitos os instrumentos que leem temperaturas no ramo industrial, tais como: 

termômetros, termorresistências, termopares e ainda instrumentos de proteção, como 

termostato. Dentre estes, os mais usados a nível industrial são os termopares e as 

termorresistências. Neste trabalho utiliza-se apenas o conceito de termopares. 

Apesar do crescente uso das termorresistências para a medição de temperatura, os termopares 

ainda são os sensores mais empregados nas aplicações industriais. Isto se deve a sua 

confiabilidade, baixo custo e padronização, aliados à precisão, estabilidade e repetibilidade, 

na maioria dos casos, justifica esta preferência. Além disso, abrangem uma grande faixa de 

temperaturas (BEGA et al., 2011). 

Ainda segundo Bega et al. (2011), os fenômenos termoelétricos envolvidos na operação dos 

termopares compreendem os efeitos Seebeck, Peltier e Thompson. 



20 
 

 

T. J Seebeck descobriu que em um circuito formado por dois fios condutores de metais 

diferentes circula corrente se as duas junções ou juntas J1 e J2 forem mantidas a temperaturas 

diferentes, T1 e T2, e que esta corrente está diretamente proporcional à diferença entre as 

temperaturas. Ao sistema formado, representado na Figura 2.3, dá-se o nome de termopar. 

 

 

Figura 2. 3 - Representação de um termopar. 

FONTE: BEGA et al., 2011. 

 

Se uma das junções for mantida em uma temperatura constante conhecida, através da 

diferença de potencial pode-se conhecer a temperatura da outra junção. 

O efeito Peltier é um efeito complementar ao efeito Seebeck. Quando um circuito contendo 

duas junções, inicialmente à mesma temperatura, é percorrido por uma corrente, em 

decorrência da conexão de uma fonte externa, ocorre o aquecimento de uma junção e o 

resfriamento da outra. 

William Thomson deduziu que, ao circular corrente pelo termopar, a temperatura em 

diferentes pontos dos condutores assume valores não justificáveis pelo efeito Joule, e 

estabeleceu as equações que regem o fenômeno, que é dependente da natureza dos metais. 

 

2.9 Válvulas de controle de fluxo 

De acordo com Ribeiro (1999), as válvulas são usadas em tubulações, entradas e saídas de 

vasos e tanques em várias aplicações diferentes; as principais são as seguintes: 

 serviço de liga-desliga; 
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 serviço de controle proporcional; 

 prevenção de vazão reversa; 

 controle e alívio de pressão; 

 controle de vazão direcional; 

 serviço de amostragem; 

 limitação de vazão; 

 selagem de saídas de vasos. 

 

2.10 Bombas Hidráulicas 

Segundo Linsley e Franzini (1978), as bombas são máquinas hidráulicas que convertem 

energia mecânica em energia hidráulica, empurrando o fluido hidráulico no sistema. As 

bombas são fabricadas em vários tamanhos e formas, mecânicas e manuais, com diversos e 

complexos mecanismos de bombeamento e para várias aplicações. Todas as bombas são, de 

acordo com Fialho (2003), classificadas em uma de duas categorias básicas: hidrodinâmica e 

hidrostática. 

Nas bombas hidrodinâmicas, o fluido é absorvido de um depósito em que se achava em estado 

de repouso, e é posto inicialmente em movimento dentro da bomba, a uma velocidade alta. 

Logo em seguida é submetido a uma diminuição dessa velocidade, o que lhe permite adquirir 

pressão, vencendo as resistências. 

Nas bombas hidrostáticas, também conhecidas como bomba volumétrica, o fluido adquire 

movimento e pressão sem experimentar dentro da bomba nenhum aumento substancial de 

velocidade, visto que é simplesmente aspirado e transportado. 

 Existem diversos tipos de bombas, mas as mais comuns são as bombas de fluxo e bombas de 

deslocamento. As bombas de fluxo dispõem de um elemento rotativo que transmite energia à 

água e nas bombas de deslocamento um pistão leva a água a um cilindro em um curso e faz 

sair nas rotativas, nas quais dois excêntricos, ou engrenagens, se ajustam e giram em direções 

opostas para impulsionar continuamente a água por entre eles (FIALHO, 2003). 
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2.11 Controladores Programáveis 

Segundo Bega et al. (2011), o controlador lógico programável é um equipamento de controle 

industrial microprocessado, criado inicialmente para efetuar especificamente o controle lógico 

de variáveis discretas, e atualmente usado para praticamente todos os tipos de controle.  

As principais características dos Controladores Programáveis, de acordo com Moraes e 

Castrucci (2007), são: 

 linguagens de programação de alto nível; 

 simplificação nos quadros e painéis elétricos; 

 confiabilidade operacional; 

 funções avançadas; 

 comunicação em rede. 

A Figura 2.4 contém os principais componentes de um CLP típico.  

Figura 2. 4 - Principais componentes de um CLP típico. 

FONTE: Adaptado de BEGA et al., 2011. 

 

A fonte de alimentação de um CLP converte a corrente alternada, corrente de entrada, em 

corrente contínua para alimentar o controlador. 

Os módulos de entrada contém optoisoladores que são isoladores elétricos entre dois circuitos. 

Quando um circuito externo é fechado através do seu sensor, um LED sensibiliza o 
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componente de base, fazendo circular corrente interna no circuito de entrada correspondente 

(MORAES; CASTRUCCI, 2007).  

Os módulos de saída são acionados por três métodos: 

 Saída a Relé: quando ativado o endereço da palavra-imagem de saída, um solenoide 

correspondente a ele é ativado, fechando-se o contato na borneira de saída do controlador; 

 Saída a Triac: nesse caso, o elemento acionador é um triac. Pela própria característica 

do componente, esse elemento é utilizado quando a fonte é de corrente alternada. 

 Saída a Transistor: o elemento acionador pode ser um transistor comum ou do tipo 

efeito de campo. Esse tipo de módulo, normalmente o mais usado, é recomendado quando são 

utilizadas fontes em corrente contínua. 

A Unidade Central de Processamento (UCP) é responsável pela execução do programa do 

usuário e pela atualização da memória de dados e da memória-imagem das entradas e saídas. 

A Figura 2.5 contém o diagrama de blocos da UCP de um CLP. 

 

Figura 2. 5 - Diagrama de blocos da UCP do CLP. 

FONTE: Adaptado de MORAES; CASTRUCCI, 2007. 
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A Memória EPROM contém o programa monitor elaborado pelo fabricante que faz o startup 

do controlador, armazena dados e gerencia a sequencia de operações. Esta memória não é 

acessível ao usuário do CLP. A Memória RAM armazena o programa aplicativo do usuário, e 

possui dois estados: RUN (em operação, com varredura cíclica) e PROG (parado, quando se 

carrega o programa aplicativo no CLP). O Microprocessador é o intermediário de todos os 

outros componentes. Ele é responsável por ler e processar o programa salvo na memória 

RAM, e controlar os demais componentes. 

A Unidade de Programação é um periférico que serve de meio de comunicação entre o 

usuário e o controlador, nas fases de implantação do software aplicativo. Esta unidade pode 

ser um computador (PC) ou um dispositivo portátil composto de teclado e display. 

Os primeiros CLPs se destinavam a substituir os grandes armários de lógica a relés, e por isto 

a primeira linguagem de programação desenvolvida, e até hoje largamente empregada nos 

CLPs é o chamado Histograma de Contatos, ou Diagrama de Escada (Ladder Diagram), 

semelhante aos esquemas elétricos usados pelos eletricistas que montavam e consertavam os 

gabinetes de lógica a relés. 

Existem diversas outras linguagens expressivas para CLPs, definidas pela norma IEC 61131-

3, que são: Diagrama de Blocos Funcionais (FDB), Mapa de Sequência Funcional (SFC), 

Texto Estruturado (ST) e Lista de Instruções (IL). A Tabela 2.1 mostra a classificação das 

linguagens de programação de CLP, conforme a norma IEC 61131-3.  

Neste trabalho será detalhado apenas o funcionamento da linguagem Ladder, que será 

utilizada na programação do CLP. 

 

Tabela 2. 1 - Classificação das linguagens de programação, conforme a IEC 61131-3 

 

FONTE: MORAES; CASTRUCCI, 2007. 
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A lógica por histograma de contatos, ou lógica Ladder, é uma lógica bem semelhante à lógica 

por relés ou contatores que era usada antes do surgimento dos CLPs. Esta linguagem consiste 

em um desenho formado por duas linhas verticais, que representam os polos positivo e 

negativo de uma fonte de alimentação genérica. Entre as duas linhas verticais são desenhados 

ramais horizontais que possuem chaves, que podem ser normalmente abertas ou fechadas, e 

representam os estados das entradas do CLP. Estas entradas acionam uma bobina, ou relé, que 

representam as saídas do CLP. A Tabela 2.2 representa uma relação entre os dispositivos de 

entrada ligados ao CLP e a lógica de controle. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: UFERSA, 2014 

 

2.12 OLE for Process Control – OPC  

O padrão OPC, do inglês OLE for Process Control, surgiu com a necessidade de se ter acesso 

aos dados em tempo real dentro do sistema operacional Windows. Este padrão é baseado na 

tecnologia OLE/DCOM.  

A tecnologia OLE (Object Linking and Embedding) foi desenvolvida pela Microsoft em 

meados de 1990, para suprir a necessidade de se integrar diferentes aplicações dentro da 

plataforma Windows.  

Como uma continuação da tecnologia OLE, o DCOM (Distributed Component Object Model) 

é um conjunto de definições para permitir a implantação de aplicações distribuídas em uma 

arquitetura cliente-servidor. Desta forma, um cliente pode acessar diferentes servidores ao 

Tabela 2. 2 - Relação dispositivos de entrada x lógica de controle 
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1
OPC Foundation. What is OPC? Disponível em: <https://opcfoundation.org/about/what-is-opc/>. Acesso em: 15 

out., 2014 

mesmo tempo e um servidor pode disponibilizar suas funcionalidades para diferentes clientes 

ao mesmo tempo (FONSECA, 2002). 

A OPC Foundation
1
, que é a organização responsável pelo desenvolvimento e manutenção do 

padrão OPC, define OPC como o padrão de interoperabilidade para a troca de dados segura e 

confiável no espaço da automação industrial e em outras indústrias. É uma plataforma 

independente que garante um ótimo fluxo de informações dentre os dispositivos de diversos 

fabricantes. 
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3. MATERIAL UTILIZADO 

Neste capítulo fez-se uma descrição geral da planta didática e de cada instrumento contido 

nela. Também descreveu-se os softwares utilizados na realização deste trabalho. 

 

3.1 A planta didática 

A planta didática em que foi realizado este trabalho, que se encontra no Laboratório de 

Tecnologias Industriais da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, mostrada 

na Figura 3.1, possui quatro tanques, mas apenas dois foram usados para os testes, sensores de 

nível, válvulas solenoides de entrada de fluxo e eletrobombas hidráulicas. A planta ainda 

conta com um transmissor de temperatura da marca SMAR e modelo TT301, exclusivo para a 

medição e transmissão da temperatura, e um Controlador Lógico Programável (CLP) da 

marca GE Fanuc, modelo VersaMax. O transmissor TT301 possui o software de 

configuração, o CONF401, onde são configurados todos os seus parâmetros, e o software de 

programação do CLP é o GE Fanuc Proficy Machine Edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 1 - Planta didática do Laboratório de Tecnologias Industriais. 
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3.2 Chaves de nível 

A planta didática do Laboratório de Tecnologias Industriais possui três chaves de nível que 

foram usadas na lógica para o acionamento ou desligamento de válvulas e bombas. Neste 

trabalho, utilizaram-se duas chaves de nível contidas no tanque 1 do processo, mostradas na 

Figura 3.2. O tanque 2 deveria possuir uma chave de nível para o desligamento da válvula que 

o alimenta, impedindo assim o derramamento do líquido, mas para isso foi preciso remover o 

tanque para adição da chave, a partir do corte da superfície de vidro do tanque. O fator tempo 

inviabilizou este processo, mas cálculos não precisos foram feitos para se obter o 

dimensionamento dos tanques, e chegou-se a conclusão de que o tanque 2 possui um volume 

maior do que o tanque 1, com suas devidas margens de erro, assegurando assim que o tanque 

2 não transbordasse durante o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2 - Chaves de nível no tanque 1. 
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3.3 Válvulas solenoides de entrada do fluxo 

As válvulas de entrada de fluxo utilizadas na planta didática, fabricadas pela Emicol®
, foram 

simples válvulas abre-fecha. Quando elas são energizadas, a válvula é aberta, permitindo a 

passagem do líquido. O controle delas foi feito com relés, que foram ligados no CLP e na 

saída de alimentação para a válvula, que é de 127V e frequência de 60Hz. Quando a saída do 

CLP correspondente à válvula foi acionada, o relé atuou ligando a alimentação da válvula 

(Figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Eletrobomba 

A planta didática conta com duas eletrobombas, as mesmas utilizadas em máquinas de lavar 

roupas. Estas eletrobombas são fabricadas pela Invensys®
, alimentadas por 127V a 60Hz, e 

potência de 34W. A Figura 3.4 mostra a eletrobomba acoplada ao tanque 2, que foi utilizada 

neste trabalho. 

 

Figura 3. 3 - Válvula de entrada de fluxo da planta didática. 



30 
 

 

 

Figura 3. 4 - Eletrobomba da planta didática. 

 

3.5 Termopar tipo K 

O termopar utilizado neste trabalho é do tipo K, Figura 3.5, é composto pelos materiais 

Cromel (Ni-Cr10)/Alumel (Ni95, 4-Mnl, 8-Sil, 6-All, 2). É um termopar com ponta para 

imersão, fabricado pela empresa Minipa Indústria e Comércio Ltda., próprio para medição 

rápida em líquidos, gases e substâncias viscosas. Possui uma extensa faixa de medição, 

variando de -50°C até 700°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 5 - Termopar tipo K. 
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3.6 TT301 

O TT301, Figura 3.6, é um transmissor projetado para medir a temperatura usando termopares 

ou RTDs, mas também trabalha com outros sensores com saídas de resistência ou mV como 

pirômetros, células de carga, indicadores resistivos de posição, etc., para isso é necessário que 

o sinal esteja dentro da faixa de entrada (-50 a 500mV ou 0 a 2000Ohms). 

 

 

 

 

 

 

A tecnologia digital usada no TT301 permite a escolha de várias funções de saída, um fácil 

interfaceamento entre o campo e a sala de controle, dentre outras características que reduzem 

consideravelmente os custos de instalação, operação e manutenção. 

A Figura 3.7 mostra o diagrama de bloco do TT301 referente ao circuito elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 6 - Transmissor de temperatura TT301. 

FONTE: SMAR, 2014. 

Figura 3. 7 - Diagrama de Bloco do TT301. 

FONTE: SMAR, 2014. 
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O sensor envia o sinal para a placa de entrada, em mV ou Ohms dependendo da faixa de 

entrada selecionada, e este sinal passa pelo MUX que o multiplexa para a secção 

condicionadora, otimizando o circuito elétrico. O condicionador aplica o ganho correto aos 

sinais de entrada para fazê-los adaptarem ao conversor A/D, que é responsável por 

transformar o sinal de entrada analógico em um formato digital para a CPU. O isolador tem a 

função de isolar o sinal de dados e de controle entre a entrada e a CPU. 

Na placa principal, tem-se a CPU, que é a parte inteligente do transmissor, é responsável pelo 

gerenciamento e operação de todos os outros blocos: linearização, compensação de junta fria 

e comunicação. A saída digital da CPU é convertida em analógica pelo conversor D/A. O 

modem Bell 202 modula o sinal de comunicação na linha de corrente, é o responsável pela 

comunicação HART do transmissor. O “1” é representado por 1200Hz e o “0” por 2200Hz. O 

controlador do display recebe os dados da CPU informando que segmentos do display de 

cristal líquido devem ser ligados. 

 

3.7 Interface HART HI321 USB 

A interface HART HI321, vista na Figura 3.8, foi projetada para proporcionar uma conexão 

física completa entre um instrumento de campo HART e um microcomputador IBM ou 

compatível, via USB. 

A interface funciona com produtos HART de diversos fabricantes e não precisa de uma fonte 

externa de alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 8 - Interface HART USB. 

FONTE: SMAR, 2014. 
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3.8 CONF401 

O CONF401 é um configurador HART para PC, onde ele permite fácil configuração e 

monitoramento de instrumentos de campo, além de analisar dados e modificar o desempenho 

dos instrumentos. Possui uma interface gráfica intuitiva e fácil de usar como pode ser vista na 

Figura 3.9. 

Este software é compatível com qualquer interface HART que comunique através do 

protocolo RS232 <-> HART. 

 

 

Figura 3. 9 - Print da tela inicial do CONF401. 

 

3.9 CLP GE Fanuc VersaMax 

O Controlador Lógico Programável utilizado neste trabalho foi da marca GE Fanuc, modelo 

VersaMax, e pode ser visto na Figura 3.10. A família de produtos VersaMax foi projetada 

para automação industrial e comercial.  



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GE disponibiliza diversos módulos para a montagem deste CLP, tanto de CPU, 

comunicação e I/Os. O CLP usado na planta didática constituiu-se de cinco módulos. Da 

esquerda pra direita, tem-se a fonte de alimentação modelo IC200PWR102, seguida pela CPU 

com módulo ethernet modelo IC200CPUE05 e logo em seguida os 3 módulos I/O: módulo de 

entrada digital (IC200MDL240E), módulo de saída digital (IC200MDL940E) e o módulo de 

entrada analógica (IC200ALG230D). 

A fonte de alimentação IC200PWR102 é alimentada por 120/240V de corrente alternada. A 

Tabela 3.1 contém as especificações da fonte de alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 10 - CLP GE Fanuc VersaMax da planta didática. 
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FONTE: GE Fanuc, 2003. 

 

Todos os CPUs da VersaMax disponibilizam poderosas funcionalidades ao CLP. Eles foram 

projetados para funcionarem como o controlador do sistema com até 64 módulos com até 

2048 portas de entrada e saída (I/O). Alguns recursos básicos da CPU são: 

 programação em Ladder, SFC e IL; 

 memória flash não volátil para armazenamento do programa; 

 botão de Run/Stop (Rodando/Parado); 

 comunicações RS-232 e RS-485 embutidas; 

A CPU IC200CPUE05 possui, além das duas portas seriais, uma interface Ethernet. 

O módulo de entradas digitais IC200MDL240 contém dois grupos de oito entradas, 

totalizando 16. A Tabela 3.2 identifica as especificações do módulo. 

O modulo de saídas digitas IC200MDL940 contém 16 saídas de relé isoladas 

individualmente. O contato é fechado quando a CPU é ativo e o bit de saída correspondente é 

“1”. A Tabela 3.3 mostra as especificações do módulo. 

Por último tem-se o módulo de entradas analógicas IC200ALG230, que possui uma interface 

para quatro entradas de tensão ou quatro entradas de corrente. A Tabela 3.4 contém as 

especificações do módulo. 

 

Tabela 3. 1 - Especificações da fonte IC200PWR102 
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Tabela 3. 2 - Especificações do módulo de entradas digitais IC200DL240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FONTE: GE Fanuc, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: GE Fanuc, 2003. 

Tabela 3. 3 – Especificações do módulo de saídas digitais 

IC200MDL940 
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Tabela 3. 4 - Especificações do módulo de entradas analógicas IC200ALG230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: GE Fanuc, 2003. 

 

3.10 Proficy Machine Edition 

O Proficy Machine Edition, Figura 3.11, é um software de automação, desenvolvido pela GE 

Fanuc, com diversas ferramentas usadas para a criação de poderosas aplicações de controle. O 

software fornece formas de configurar o CLP ou I/O remotas, criação e edição da lógica, 

upload e download de projetos, monitoração e depuração da execução de programas de 

controle. 
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Figura 3. 11 - Print da tela inicial do Proficy Machine Edition. 
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4. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo discutiram-se os métodos e abordagens feitas na realização deste trabalho. 

Inicialmente, foi feito um estudo das ligações existentes na planta, pois não possuía nenhuma 

documentação referente a estas ligações, identificando as portas de entradas de cada 

componente no CLP para poder fazer a lógica do sistema. Em seguida, o transmissor de 

temperatura foi instalado e configurado, utilizando o software CONF401. Após a 

configuração do TT301, foi realizada a configuração e desenvolvida a lógica de programação 

do CLP no software GE Fanuc Proficy Machine Edition, utilizando as entradas obtidas 

anteriormente.  

Durante o processo de desenvolvimento da lógica no CLP, deparou-se com o desafio de obter 

a leitura do TT301, que utiliza o protocolo de comunicação industrial HART. Na tentativa de 

obter a leitura do sensor pelo transmissor, foram feitas duas abordagens. Como o TT301 é de 

fabricante diferente do CLP utilizado, na primeira abordagem foi utilizado um servidor OPC. 

A segunda abordagem foi a utilização do sinal de 4 a 20mA do transmissor direta no CLP 

como uma entrada analógica. 

 

4.1 Estudo da ligação dos componentes existentes na planta 

Primeiro passo da metodologia adotada neste trabalho foi a identificação dos componentes 

presentes na planta, identificando suas ligações no CLP, seu endereço para, em seguida, 

realizar os ajustes necessários.  

Na planta, foram identificadas três entradas digitais, sete saídas digitais e duas entradas 

analógicas. 

As entradas digitais, que estão ligadas no módulo de entradas digitais ICMDL240, são as 

entradas das três chaves de nível presentes na planta, que estão ligadas nas três primeiras 

entradas (I01, I02 e I03). 

As saídas digitais, que estão ligadas no módulo de saídas digitais IC200MDL940, são as 

saídas das três válvulas solenoides de entrada de fluxo, as duas bombas, o ebulidor e o 

misturador presentes na planta, que estão ligados nas entradas Q01, Q05, Q04, Q03, Q07, 
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Q02 e Q06 respectivamente. Estas saídas estão ligadas em duas placas que contém oito relés, 

onde apenas sete estão em uso. Quando uma saída é acionada, ela aciona o relé 

correspondente, energizando o equipamento correspondente. Estas placas podem ser vistas na 

Figura 4.1. 

As entradas analógicas, que estão ligadas no módulo de entradas analógicas IC200ALG230, 

são as entradas dos dois sensores de temperatura presentes na planta, que estão ligados nas 

entradas AI01 e AI02. 

Todos os equipamentos foram devidamente etiquetados para facilitar a identificação destes na 

planta, e uma relação de componentes foi criada, como mostrado na Tabela 4.1 foi criada no 

intuito de facilitar a compreensão de futuros alunos que irão trabalhar com a planta em 

questão. 

 

 

Figura 4. 1 - Placas de relés das saídas digitais. 
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Tabela 4. 1 - Tabela com os componentes da planta 

Tabela dos componentes da planta 

Equipamento Tag Slot/Entrada(CLP) Endereço CLP 

Nível 1 N1 01/A01 I0001 

Nível 2 N2 01/A02 I0002 

Nível 3 N3 01/A03 I0003 

Válvula 1 V1 02/A02 Q00001 

Válvula 2 V2 02/A10 Q00005 

Válvula 3 V3 02/A08 Q00004 

Bomba 1 B1 02/A06 Q00003 

Bomba 2 B2 02/A14 Q00007 

Ebulidor 1 E1 02/A04 Q00002 

Misturador 1 M1 02/A12 Q00006 

Temperatura 1 T1 03/A03 AI00001 

Temperatura 2 T2 03/A06 AI00002 

 

4.2 Instalação e configuração do TT301 

O transmissor de temperatura TT301 possui um bloco de ligações situado na parte traseira. 

Para acessá-lo basta remover a tampa sem o visor ao lado da carcaça onde está escrito “Field 

Terminals”. A Figura 4.2 ilustra os terminais presentes no bloco de ligações. 

 

Figura 4. 2 - Bloco de ligações do TT301. 

FONTE: SMAR, 2014. 
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Os terminais superiores marcados com (+) e (-) recebem a alimentação de 12 a 45Vdc. Os 

terminais inferiores marcados com os números de 1 a 4 servem para as conexões dos 

diferentes tipos de sensores onde cada sensor possui uma ligação diferente. 

Os terminais de teste permite medir a corrente na malha de 4 a 20mA, sem abri-la, e os 

terminais de comunicação são responsáveis por comunicar com o transmissor. 

Para a alimentação do transmissor, utilizou-se a fonte de alimentação de 24V presente na 

planta, representada na Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que o TT301 trabalhe como transmissor, a sua ligação deve ser feita como a mostrada na 

Figura 4.4. É exigida uma carga mínima de 250Ω entre o configurador e a fonte de 

alimentação para a sua operação adequada. O configurador em questão é a interface HART e 

ela pode ser conectada aos terminais de comunicação, ou em qualquer ponto da linha de 

alimentação. 

 

 

 

Figura 4. 3 - Fonte de alimentação de 24V presente na planta didática. 
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Figura 4. 4 - Diagrama de Ligação do TT301 trabalhando como Transmissor. 

FONTE: SMAR, 2014. 

 

O próximo passo é fazer a ligação do sensor. Para cada tipo de sensor existe uma ligação 

diferente, e todas essas ligações estão especificadas no manual do usuário do TT301. Como o 

sensor que está sendo utilizado na planta é um termopar, a configuração utilizada foi a 

mostrada na Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de feitas todas as ligações elétricas, devem ser feitas as configurações do transmissor. 

Esta configuração foi feita no software CONF401, instalado no PC ao lado da planta didática. 

O software possui a chave de licença em um pen driver, que também foi instalado e deve estar 

ligado ao PC para poder utilizar o software. 

Figura 4. 5 - Ligação do termopar no TT301. 

FONTE: SMAR, 2014. 
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Ao inicializar o software pela primeira vez, selecionou-se a porta de comunicação, que é a 

porta USB em que a interface HART está conectada no PC.  Isto foi feito selecionando o 

menu “Settings” e escolhendo a opção “Communication Port...”. 

O próximo passo foi procurar o instrumento.  Para isso, abriu-se o menu “File” e selecionou-

se a opção “Pooling Window...”, que apareceu em uma janela de procura, onde o software 

identificou o endereço do TT301, do 0 ao 15. 

O TT301 utilizado foi encontrado no endereço “0”. Depois de encontrado, clicando duas 

vezes no instrumento apareceram várias abas onde pode ser configurado o TT301. 

Para o funcionamento correto do transmissor, algumas configurações básicas foram feitas. Na 

aba “Device Info” encontraram-se informações de fábrica do transmissor como fabricante, 

modelo, endereço, etc., como visto na Figura 4.6. 

A seleção do sensor a ser ligado no transmissor foi feita na aba “Sensor”. Nela escolheu-se o 

tipo do sensor e a maneira de conexão com o transmissor. No caso deste trabalho, o sensor foi 

o termopar do tipo K, e a ligação dele foi feita a dois fios, como pode ser visto na Figura 4.7. 

Após a escolha do sensor, foi configurada a faixa de temperatura em que o transmissor 

trabalhou, na aba “Range” vista na Figura 4.8. Foram escolhidos os valores Máximo e 

Mínimo desta faixa, que corresponderam aos valores de 20 e 4mA respectivamente. Os 

valores escolhidos para este trabalho foram 0 e 100°C, pois na planta em questão não foi 

possível atingir temperaturas muito altas nem muito baixas. 

Após cada configuração, o botão “Send” presente em todas as abas foi pressionado, para 

enviar a nova configuração para o TT301, e para que isso fosse possível, a opção de escrita foi  

habilitada. Esta opção foi encontrada na aba “Configuration”, vista na Figura 4.9. 

Na aba “LCD Indicator” foi feita a escolha das variáveis que foram mostradas no LCD do 

transmissor. 

O software permitiu várias outras configurações, que não foram detalhadas neste trabalho. 
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Figura 4. 6 - Informações do TT301 no CONF401. 

 

 

Figura 4. 7 - Seleção do sensor no CONF401. 
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Figura 4. 8 - Selecionando a faixa de temperatura no CONF401. 

 

 

Figura 4. 9 - Habilitando a escrita no TT301. 
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4.3 Descrição e programação da lógica do CLP 

Após a identificação de todos os componentes e suas ligações na planta, o próximo passo foi a 

criação de uma lógica para simulação de algum processo industrial, utilizando os 

componentes desejados. Esta lógica foi pensada de forma a evitar a necessidade de 

modificação da planta em geral, utilizando-a da forma em que ela estava montada, já que estas 

modificações necessitariam de um tempo maior, pois envolveria o corte de vidro e realocação 

dos componentes, além de este não ser o intuito deste trabalho. 

Vale ressaltar que, para a realização deste trabalho, não foram utilizados todos os 

componentes identificados na planta, a identificação de todos foi realizada somente com 

intuito de facilitar a utilização da mesma por futuros alunos do curso de Engenharia de 

Controle e Automação que utilizarão a planta na matéria de Informática Industrial. Os 

componentes utilizados neste trabalho foram: 

 duas chaves de nível no tanque 1; 

 uma válvula solenoide reguladora de fluxo no tanque 1; 

 uma bomba no tanque 2; 

 e o transmissor te temperatura TT301, que foi estudado e adicionado à planta. 

Assim sendo, pensou-se na seguinte lógica: o processo se inicia no tanque 1, que foi 

preenchido até o acionamento da chave de nível N1. Quando a chave N1 foi acionada, a 

válvula solenoide de entrada de fluxo V1 acionou-se automaticamente, transmitindo o líquido 

do tanque 1 para o tanque 2. A válvula fechou-se quando a chave de nível N2 foi desligada. 

Simultaneamente à abertura da válvula V1, foi a ligação do ebulidor E1 do tanque 2, 

aquecendo-se assim o líquido. O transmissor de temperatura foi responsável por ler o valor 

obtido pelo termopar e transmitir este valor para o CLP. Quando a temperatura ideal foi 

atingida, o ebulidor foi desligado, acionando-se a bomba B1, que transmitiu o líquido de volta 

para o tanque 1, finalizando o processo. A Figura 4.10 possui uma representação gráfica da 

planta e os componentes do processo. 
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Figura 4. 10 - Esquema do processo realizado. 

 

A lógica pensada foi, em seguida, escrita na linguagem Ladder Diagram (LD) utilizando o 

software Proficy Machine Edition (disponível no PC ao lado da planta em questão), a fim de 

ser enviada ao CLP.  

Mas, antes de escrever da lógica, foi necessária a configuração do Proficy Machine Edition 

para que ele possa comunicar com o CLP da planta, o GE Fanuc VersaMax.  

 

4.3.1 Configuração do Proficy Machine Edition 

Ao ser executado o programa, uma janela se abriu onde é possível criar um novo projeto ou 

abrir um existente. Para a criação de um novo projeto, selecionou-se o modelo do CLP a ser 

usado, no caso deste projeto foi o GE Fanuc VersaMax, e pôde-se dar um nome do projeto. 

O projeto foi criado com algumas configurações predefinidas. Deve-se então modificar a 

configuração, adicionando e modificando os módulos para os que foram usados pelo CLP. 
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Para fazer isso, bastou-se ir à janela Navigator, localizada no canto esquerdo do software, 

expandiu-se a opção “Target 1 > Hardware Configuration > Main Rack” e em seguida 

adicionou-se a fonte de alimentação e a CPU nos slots já existentes, clicando com o botão 

direito em cada um selecionando a opção “Add Module...”. 

Após realizar esta modificação, adicionaram-se os módulos de entradas e saídas existentes na 

planta. Isso foi feito ao clicar com o botão direito em Main Rack e selecionar a opção “Add 

Carrier Base...”, a base de I/O em estilo caixa vertical deve ser selecionada. Feito isso, um 

novo slot apareceu, mas sem nenhum módulo configurado. Para configurar um novo módulo a 

este slot, bastou clicar com o botão direito no slot criado, e escolher a opção “Add Module...”, 

e uma janela com todos os módulos disponíveis apareceu. O tipo de módulo que se desejou 

configurar (entrada/saída analógica/digital) foi selecionado, bem como o modelo do módulo, 

como mostrado na Figura 4.11. 

 

 

Figura 4. 11 - Janela com opções de módulos do Proficy Machine Edition. 
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Estes passos devem ser feitos até que todos os módulos sejam adicionados ao projeto. 

Depois deste passo, antes de começar a criação da lógica, precisou-se configurar os 

parâmetros de comunicação. Estes parâmetros foram configurados no módulo do CPU, na aba 

Ethernet, como mostrado na Figura 4.12. Colocou-se o endereço de IP do CLP no item “IP 

Address”, e o endereço de IP do computador em que foi instalado o Proficy Machine Edition 

foi inserido no item “Gateway IP Address”. 

Depois de realizar essas configurações, foi criada a lógica do CLP. 

 

Figura 4. 12 - Configuração dos parâmetros de comunicação do Proficy Machine Editoin. 
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4.3.2 Criação da lógica do CLP 

Como mencionado anteriormente, a lógica descrita no item 4.3 foi escrita na linguagem 

Ladder Diagram. Não se descreveram muitos detalhes sobre os elementos da linguagem 

ladder utilizados, nem o processo de criação da lógica, pois a programação do CLP não é o 

foco deste trabalho. 

A Figura 4.13 ilustra o código implementado da lógica descrita no item 4.3.  

 

 

Figura 4. 13 - Lógica implementada em Ladder. 

 

Existem dois elementos na lógica que não fazem parte dos elementos básicos da linguagem 

Ladder, que são os blocos “MOVE REAL” e “GE REAL” presentes na linha quatro do 

código. 

Esta linha é responsável pela leitura do valor analógico da temperatura. O bloco MOVE 

REAL é responsável por selecionar o valor lido da entrada analógica, e movê-lo para uma 

variável interna do software. Essa operação foi necessária para toda e qualquer entrada 
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analógica em que se esteja trabalhando no Proficy Machine. O bloco GE REAL é um bloco 

comparativo entre o valor lido da temperatura com o desejado para o controle. GE vem do 

inglês Greater or Equal ou Maior ou Igual no português. A saída Q foi energizada quando o 

valor da temperatura for maior ou igual ao valor desejado. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para a análise dos resultados, foram feitos testes no transmissor TT301, variando a 

temperatura do líquido e obtendo o gráfico de leitura do termopar, e em seguida testou-se o 

código em Ladder desenvolvido para o CLP. O gráfico obtido da leitura do transmissor 

relaciona a temperatura vs. tempo. 

 

5.1 Testes no TT301 

Para esta etapa, utilizou-se um recipiente de volume muito menor do que o do tanque a fim de 

observar mais rapidamente a variação da temperatura, este tanque foi preenchido com água a 

temperatura ambiente. O termopar foi inserido dentro do recipiente e ligado o transmissor 

para começar a supervisão. O ebulidor foi ligado simultaneamente ao transmissor, e o gráfico 

de variação de temperatura foi gerado, conforme mostrado na Figura 5.1. O gráfico relaciona 

temperatura (°C) vs. tempo (min) para observar-se a variação durante 4 minutos. O gráfico 

também mostra a variação do sinal de corrente de 4 a 20mA (onde 4mA equivale a 0 °C e 

20mA equivale a 100 °C). 

 

Figura 5. 1 - Gráfico Temperatura (°C) e Corrente (mA) vs. Tempo (min). 
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5.2 Testes no CLP 

 

Depois de feito o download do código no CLP, foi realizado um ciclo completo no programa 

para verificação do seu funcionamento. Para a realização do ciclo, o tanque 1 iniciou cheio, 

com os dois sensores de nível acionados, e o tanque 2 vazio. Ao iniciar o processo, as chaves 

de nível deram condições para a abertura da válvula solenoide, que fechou-se quando a chave 

de nível dois ficou desenergizada. Ao mesmo tempo em que a válvula foi acionada, percebeu-

se o acionamento do ebulidor. No tanque 2, a água ficou em repouso, sendo aquecida pelo 

ebulidor e após atingir determinada temperatura deveria levar o líquido de volta ao tanque 1, 

através de uma eletrobomba, desligando o ebulidor. 

Esta última etapa da medição da temperatura foi observada em funcionamento forçando um 

valor na variável de entrada da temperatura, mas o valor da temperatura real não foi obtido 

pelo CLP.  

Este foi o maior problema encontrado na confecção deste trabalho, e o motivo desde problema 

foi a falta de equipamentos necessários para a comunicação entre o equipamento de campo 

HART e o CLP. Algumas possíveis soluções para este problema foram descritas no tópico 

6.1.  

Testaram-se dois meios diferentes de obtenção do valor da temperatura do transmissor para 

controle. A primeira delas foi a utilização um servidor OPC e a segunda foi a obtenção do 

valor direto do transmissor, ligando-o no CLP. 

Para o teste com o OPC, foi utilizado o Server KEPServerEx 5.3 do fabricante Kepware. O 

OPC-Client utilizado foi o próprio CONF401. Este teste não deu certo, uma vez que o 

CONF401 é um software apenas de configuração e calibração, ele não permite a supervisão 

ou o controle da variável, apesar de mostrar o valor da variável sendo medida em tempo real.  

A configuração e do KEPServerEX foi feita utilizando o tutorial feito por Meireles (2013) 

juntamente com o manual do software. Esta configuração não foi detelhada, para maiores 

informações consulte as referências. 

Para a realização da segunda tentativa, foi feito um contato com o suporte da SMAR, 

responsável pela fabricação do TT301. A sugestão foi a utilização do sinal de temperatura 
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direto do sinal de 4 a 20mA do transmissor. Este sinal foi obtido através dos terminais (+) e (-

) do terminal Test, presentes no bloco de ligação que se encontra na parte de trás do TT301, e 

pode ser visto na Figura 4.2. Mas, após a realização de testes, constatou-se que estes terminais 

eram apenas de leitura do sinal de corrente, não podendo ser utilizado para controle. Para usar 

o sinal de 4 a 20mA como entrada analógica em um CLP, é necessário um conversor Hart, 

detalhado no tópico 6.1. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração deste trabalho foi de grande valor para a conclusão do curso graduação em 

Engenharia de Controle e Automação por abranger temas amplos e bastante utilizados na 

indústria moderna, alguns deles não lecionados em sala de aula. O contato com uma planta 

que simula um processo controlado por CLP foi de fundamental importância, e todos os 

alunos deveriam ter a oportunidade de fazê-lo antes de se inserir no mercado de trabalho. 

Com esse trabalho, facilitou-se a utilização da planta em questão para a realização de práticas 

ou trabalhos em disciplinas obrigatórias ou eletivas, ampliando os conhecimentos práticos e 

teóricos dos alunos. 

Observou-se claramente o controle do nível nos tanques, utilizando chaves de nível e o CLP. 

Com relação à temperatura, foi possível fazer a leitura, gerar gráficos de histórico, mostrar a 

leitura em tempo real no display do transmissor, mas não foi possível realizar seu controle 

com auxílio do CLP em razão da falta de equipamentos.  

Apesar de todos os objetivos deste trabalho não terem sido cumpridos, os testes realizados 

mostraram um resultado satisfatório. Para aqueles que não deram certo, possíveis soluções 

foram encontradas e discutidas, tais soluções foram abordadas no tópico de Sugestões para 

trabalhos futuros. 

 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Como foi visto na análise dos resultados deste trabalho, houve um problema no controle da 

temperatura do tanque utilizando o transmissor de temperatura, mas foram estudadas algumas 

soluções para este problema. Estas soluções ficarão como sugestões para trabalhos futuros 

devido à falta de tempo para testa-las. 

A primeira solução seria a utilização de um conversor de sinal HART para corrente. Este 

equipamento converte uma variável digital, obtida via comunicação HART, em um sinal 

analógico de corrente, permitindo o monitoramento ou controle dessa variável.  

A SMAR possui um equipamento com esta função, o HCC301 Conversor Hart para Corrente, 

visto na Figura 6.1. Este equipamento seria incluído no lugar da Interface HART USB, nos 
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terminais (+) e (-) da porta “COM” situada na parte de trás do TT301. A alimentação dele é 

feita na malha de 4 a 20mA, que utiliza do sinal de 12 a 45Vcc. Este equipamento é uma 

interface que facilita a comunicação entre o campo e a sala de controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra possível solução seria a utilização de um servidor OPC HART, que é um OPC 

especializado em trabalhar com instrumentos HART. Este servidor simplifica 

significativamente o acesso a instrumentos de campo HART. 

Além de sugestões para a resolução do problema da comunicação do transmissor HART, a 

planta didática pode ser moldada e configurada da maneira que se desejar, adequando-se a 

futuros trabalhos, mas levando em conta suas devidas limitações. 

 

 

 

 

 

Figura 6. 1 - Conversor HART para corrente HCC301. 

FONTE: SMAR, 2014. 
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