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RESUMO 
 

 

 

A necessidade de gestão e controle otimizados dos processos está cada vez mais 

presente nos dias atuais. Assim sendo, devido também à exigência de integrar tais 

processos aos diversos setores da economia, têm-se exigido respostas cada vez mais 

eficientes da engenharia da automação. 

 

Os recursos hídricos do planeta e os respectivos processos de tratamento e 

distribuição também têm sido alvo de pesquisas destinadas ao desenvolvimento de novas 

tecnologias e metodologias de automação para melhorar a eficiência dos sistemas de 

controle e gestão. 

 

Este trabalho de pesquisa apresenta uma nova proposta sistêmica de gestão de 

sistemas de tratamento de água com base nos atuais desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos da instrumentação inteligente e das redes de campo. Assim sendo, espera-

se contribuir para a otimização operacional de sistemas de tratamento de água, uma vez 

que uma plataforma de automação mais poderosa permitirá implementar algoritmos de 

controle mais rigorosos e eficientes.  

 

 

Palavras chave: Automação, Gestão, Instrumentação Inteligente Tratamento de 

Água, Redes de Campo. 



 

ABSTRACT 
 

 

 

The need for optimized process management and control is increasingly present 

nowadays. Therefore, due to the necessity of integrating such processes into several 

economic segments, there is a pressing demand for more efficient responses from the 

automation engineering sector. 

 

The planet’s water resources and respective water treatment and supply processes 

have also been the subject matter of research for the development of new automation 

technologies and methodologies to improve the efficiency of control and management 

systems. 

 

This study submits a new systemic management approach for water treatment 

systems based on the current scientific and technological development of intelligent 

instrumentation and field networks. Therefore, this study intends to contribute to the 

operational optimization of water treatment systems since a more powerful automation 

platform will enable the implementation of more strict and efficient control algorithms. 

 

 

Key words: Automation, Management, Intelligent Instrumentation, Water 

Treatment, Field Networks. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais 

 

Este capítulo apresenta, de uma forma geral: 

a. a necessidade de uma melhor gestão dos recursos hídricos; 

b. os gargalos no saneamento; 

c. a automação como ferramenta de melhoria na gestão dos recursos hídricos; 

d. os conceitos básicos de automação, seus níveis hierárquicos e seu estado da 

arte; 

e. a instrumentação como uma das partes vitais da automação e a importância da 

medição das variáveis controladas com qualidade. 

 

Este capítulo também apresenta os principais conceitos de instrumentação 

inteligente e a maneira pela qual esta ferramenta pode ser empregada na automação da 

gestão dos recursos hídricos e do saneamento — objetivo principal deste trabalho. 

 

1.2 Necessidade de Melhor Gestão dos Recursos Hídricos 

 

As teorias e práticas de análise de sistemas e as pesquisas operacionais têm sido 

aplicadas à área de recursos hídricos desde o término da Segunda Guerra Mundial em 

1945.  

Os avanços tecnológicos decorrentes da Segunda Guerra são bastante conhecidos, 

e entre eles se destacam o computador digital e as técnicas de pesquisa operacional 

como a programação matemática, desenvolvida para auxiliar os processos de logística 

militar. 
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Os anos do pós-guerra proporcionaram uma fase de grande desenvolvimento 

sócio-econômico, principalmente nos EUA e na Europa Ocidental, devido à necessidade 

de reconstrução do continente europeu. Os países que se mantiveram sob à esfera de 

influência dos EUA receberam significativos recursos financeiros destinados a obras de 

infra-estrutura e de reconstrução [1]. Esse esforço, denominado Plano Marshal, foi uma 

das formas da nação norte-americana fazer frente à expansão da então União Soviética.  

 

De alguma forma, esses acontecimentos estão interligados ao processo de 

aceleração do desenvolvimento sócio-econômico observado em parte do mundo na 

segunda metade do século passado. 

A exemplo do que ocorre na maioria dos processos de desenvolvimento, houve um 

aumento na demanda de recursos básicos. Conseqüentemente, o uso da água foi 

ampliado graças à intensificação das atividades humanas e econômicas e ao crescimento 

populacional. 

 

A partir da década de 50, também sob a influência das condições do pós-guerra, o 

Brasil inicia um processo de intensa industrialização. Para tanto, havia a necessidade de 

expandir o parque gerador de energia elétrica. Optou-se, então, pelo desenvolvimento da 

hidroeletricidade, devido ao vasto potencial hidráulico próximo aos grandes centros de 

consumo. Várias usinas de grande porte, interligadas posteriormente a um sistema 

denominado Sistema Interligado Nacional – SIN [1], foram construídas a partir dessa 

época. 

 

Durante as décadas de 70 e 80, o Sistema Interligado já incluía um número 

expressivo de usinas hidrelétricas, o que exigiu um esforço do setor elétrico para 

desenvolver ferramentas e técnicas de modelagem de operação de reservatórios e de 

previsões de afluência de vazão. 

 

Com o crescimento urbano, a demanda de água para o consumo humano, para a 

indústria e para outros setores de atividade aumentou significativamente. Na década de 
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70, a implantação de sistemas de reservatórios para captação de água destinada a suprir a 

demanda das grandes cidades tornou-se uma necessidade. Nessa época começa a ser 

construído o Sistema Cantareira para abastecimento da Grande São Paulo. Anos depois, 

no inicio da década de 90, é implantado o Sistema Alto Tietê com o mesmo objetivo [2]. 

 

Esses fatos mostram que a água, além de ser um elemento essencial à vida 

humana, é um fator de vital importância nos processos de desenvolvimento sócio-

econômicos. É notório e evidente que a preocupação com a água, ou com a falta dela, 

esta cada vez mais inserida nos desafios deste milênio. Uma das principais prioridades 

das populações é poder dispor de sistemas de abastecimento, que distribuam água em 

quantidade e qualidade adequadas, para suprir necessidades relacionadas à saúde e ao 

desenvolvimento econômico.  

 

A água também é o principal vetor de transmissão das doenças infecciosas. Dentre 

as instalações de saneamento ambiental, os sistemas de abastecimento de água são os 

que provocam maior impacto na redução das doenças infecciosas. A água contém sais 

dissolvidos, partículas em suspensão e microrganismos, que podem provocar doenças, 

dependendo das suas respectivas concentrações. Livres desses agentes, além de evitar a 

contaminação das pessoas, a água proporciona inúmeros benefícios diretos à saúde [2]. 

Ajuda na preparação de alimentos, favorecendo uma nutrição saudável, possibilita a 

higiene corporal e a limpeza do ambiente e contribui para a hidratação do organismo. 

Quando fluoretada fortalece o esmalte dos dentes durante a formação da dentição 

permanente, reduzindo de forma bastante expressiva a incidência de cáries dentárias. 

 

Os sistemas de abastecimento de água, quando construídos e operados de maneira 

inadequada, podem prejudicar a saúde da população. Mesmo nos países desenvolvidos 

há vários exemplos de surtos de doenças transmitidas pela água, provocados por falhas 

na operação ou na construção dos sistemas de abastecimento. 
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Segundo Anderson [3], entre 1980 e 1995 ocorreram 90 surtos de doenças 

transmitidas pela água na Suécia, envolvendo 50 mil pessoas com dois óbitos. De acordo 

com Lahti, [4], entre 1980 e 1992 houve 24 surtos na Finlândia, atingindo 7.700 pessoas. 

As principais causas dos surtos nesses dois países foram falhas na desinfecção da água. 

 

Milhares de pessoas foram afetadas por surtos de hepatite na Índia, em 1956 e 

1972, causados por água contaminada por esgoto. Verificou-se que a tubulação de água 

estava assentada abaixo da rede coletora de esgotos. As tubulações de ferro galvanizado 

apresentavam sinais de ferrugem e muitos pontos de vazamentos [3]. Em virtude das 

constantes paradas no abastecimento, os esgotos eram sugados para dentro das 

tubulações contaminando a água. 

 

Segundo Payment [5], o custo dos surtos causados pela contaminação da água dos 

sistemas públicos de abastecimento nos Estados Unidos é avaliado em US$ 3 milhões 

por ano, principalmente pelo absenteísmo no trabalho provocado pelas enfermidades. 

Em todos esses casos, o maior prejuízo é a perda da confiança da população na empresa 

de saneamento básico, e esta é a situação mais difícil de ser revertida. 

 

Assim sendo, é fundamental equacionar de maneira adequada a expansão e a 

operação dos sistemas de abastecimento de água nas cidades, a fim de atender a 

demanda da população e fornecer um produto com a melhor qualidade e o menor custo. 

A boa gestão dos recursos hídricos e do saneamento é condição imprescindível para que 

isso ocorra. 
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1.3 Gargalos no Saneamento 

 

O Brasil possui uma infra-estrutura insuficiente de serviços de engenharia. O país 

enfrenta problemas na área de transportes, no sistema portuário, nos serviços de 

saneamento básico e de energia elétrica. Há, inclusive, uma incerteza generalizada 

quanto ao fornecimento suficiente de energia no futuro. A falta de investimentos na 

expansão, manutenção e modernização desses serviços tem provocado um significativo 

impacto sobre a atividade econômica. 

 

O país não poderá manter um crescimento econômico sustentado, a menos que 

expanda o volume e melhore a qualidade dos investimentos em infra-estrutura. Os 

recursos devem ser canalizados para a eliminação de gargalos de impacto imediato e, 

posteriormente, devem ser alocados segundo uma lógica de prioridades, exigindo para 

isso um bom sistema de governança que propicie tomada de decisão acertada [6]. 

 

São muitos os desafios e gargalos, entretanto, o foco deste trabalho é apontar 

alguns macros gargalos no setor do saneamento, por exemplo: 

 

• A ausência de um marco regulatório que crie um ambiente favorável aos 

investimentos com regras claras e bem definidas, pois o último marco foi 

instituído pelo, Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) no final da 

década de 60. O Brasil enfrenta um grande déficit nos serviços de 

abastecimento de água e esgotos, com graves conseqüências para a saúde 

pública e para a qualidade de vida da população. Esta situação está para ser 

revertida, pois no dia 12/07/2006 o Plenário do Senado aprovou o Projeto de 

Lei do Senado-PLS219/2006. O projeto segue para Câmara dos Deputados 

para posterior aprovação. O documento estabelece as diretrizes nacionais para 

o setor de saneamento básico, e visa minimizar os diversos gargalos existentes, 

como a falta de regras para o saneamento, falta de transparência nas atribuições 

dos estados e municípios, falta de transparência na fixação das tarifas dos 
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serviços e, sobretudo, falta de fiscalização dos serviços prestados por estados e 

municípios. 

 

• Falta de dispositivo estabelecendo o monitoramento e o incentivo à melhoria 

de desempenho na redução das perdas nos sistema de abastecimento de água. 

Segundo Tsutiya (2004, p.4) [2], em 2001, as perdas medidas através da 

relação entre volumes faturados e volumes disponibilizados para a distribuição 

foi de 40,6% do valor médio nacional. Também em 2001, as companhias 

estaduais registraram uma média de perdas de faturamento de 40,4%. São 

valores preocupantes para o sistema de abastecimento de água e, portanto, 

devem ser minimizados para melhorar sua eficiência. 

 

• Ineficiência na operacionalização dos sistemas de saneamento, que devem ser 

otimizados com o emprego de técnicas mais racionais e com trabalhos 

científicos, possivelmente por meio de parcerias com as universidades. Um 

claro exemplo de otimização seria o aumento da eficiência energética, pois a 

energia elétrica é o segundo item mais significativo no custo do saneamento, 

perdendo apenas para a folha de pagamento.  Outra medida importante seria a 

automatização dos processos, empregando a automação como ferramenta de 

melhoria na gestão do saneamento — principal objetivo deste trabalho. 

 

1.4 Automação como Ferramenta de Melhoria na Gestão dos Recursos Hídricos 

 

As empresas de saneamento no Brasil têm uma necessidade premente de melhorar 

seus resultados operacionais devido às novas necessidades impostas pela sociedade civil 

e governamental. Assim sendo, graças aos avanços da engenharia eletrônica nas últimas 

décadas, foi possível desenvolver sistemas computacionais e equipamentos sofisticados 

destinados à automação dos sistemas de abastecimento de água e de esgoto sanitário. 
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A automação em sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários consiste 

em coletar, concentrar, e processar as informações do processo com o uso da tecnologia 

de informação. Baseados nos resultados obtidos, os sistemas de automação agem de 

forma autônoma sobre os estados e as grandezas do processo para obtenção dos 

resultados desejados. Entretanto, a automação do saneamento básico necessita de 

avanços nas técnicas de captação, tratamento e distribuição de água, coleta, 

interceptação, tratamento e disposição final de esgoto. Necessita, ainda, de sistemas de 

supervisão e controle a fim de que os processos operem continuadamente segundo os 

critérios de qualidade especificados. 

 

A automação surge como uma ferramenta poderosa na melhoria da gestão do 

saneamento, pois além de melhorar a qualidade do processo, possibilita a coleta 

metodológica dos dados de forma integrada e hierarquizada. Por meio dessas 

informações, é possível estabelecer metodologias e parâmetros para melhoria da gestão 

do saneamento. A Figura 1.1 exemplifica o ciclo do saneamento, ilustrando cada etapa 

do processo. 
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Figura 1.1. Ciclo do Saneamento - Fonte: Sabesp (2005) 
 

 

1.5 Tópicos Gerais de Automação Industrial 

 

“Automação [7] é a ciência que estuda e aplica metodologias, ferramentas e 

equipamentos, objetivando definir quando e como converter o controle de um processo 

manual para automático. Ela também possibilita a coleta metodológica e precisa de 

dados que podem ser empregados para se obter a otimização do processo”. Atualmente, 

existe grande interesse por sistemas de automação, pois a automação possibilita a 

redução do custo de todo o sistema produtivo, com conseqüentemente aumento dos 

lucros. Existe grande demanda de automação especificamente no setor industrial, devido 

aos seguintes motivos: 
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a. redução dos custos de produção; 

b. rápida resposta às necessidades ou distúrbios da produção; 

c. redução no volume, tamanho e custo dos equipamentos; 

d. restabelecimento mais rápido do sistema produtivo; 

e. repetibilidade e maior qualidade na produção; 

f. possibilidade de introdução de sistemas produtivos interligados; 

maior volume de informação gerada pelo processo produtivo, possibilitando sua 

gestão global. 

 

Paralelamente aos pontos positivos mencionados, a automação industrial implica 

elevados investimentos iniciais e custos de manutenção mais altos, pois depende de 

mão-de-obra extremamente qualificada. Em geral, esses inconvenientes são 

compensados pela garantia de qualidade da produção que, dessa forma, torna-se mais 

homogênea. A automação por si só não tem a capacidade de melhorar um produto final, 

mas, sim, de torná-lo mais homogêneo de acordo com um padrão pré-estabelecido. Por 

outro lado, devido ao crescimento das necessidades da indústria moderna, os sistemas 

estão cada vez mais complexos, aumentando, com isso, a abrangência de todo o 

processo de automação. Assim, os sistemas automatizados e o processo de automatizar 

apresentam maior complexidade e abrangência. Isto acontece devido à tecnologia, que 

permite maiores recursos para tal finalidade. Conseqüentemente, a automação pode 

atingir uma quantidade cada vez maior de processos. Além disso, os processos que 

exigiam maior atenção e esforço por parte de seus responsáveis, ou seja, os processos 

mais difíceis, já podem ser automatizados por sistemas muito confiáveis. Isto faz com 

que os processos de automação adquiram uma maior complexidade em relação ao que 

existia anteriormente.  

 

Para melhor compreender a automação nos processos produtivos foram 

desenvolvidos alguns modelos representativos, como por exemplo, a pirâmide de 

automação com diversos níveis hierárquicos [8]. A Figura 1.2 ilustra um modelo 

desenvolvido com cinco níveis: 
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Nível 5 - Planejamento
Estratégico Corporativo

Nível 4 - Modelagem
Matemática - Controle Assistido

Nível 3 - Controle e
Monitoramento Remoto de

Dados - Otimização do Processo

Nível 2 - Controle Individual
(PLC, Drivers, Relés)

Nível 1 - Aquisição de
Dados e Controle Manual

Processo Físico  

 

Figura 1.2. Níveis de Controle Industrial – Pirâmide de Automação – Fonte: Webb 

(1992), Andrade (2001) 

 

Os exemplos abaixo descrevem dispositivos e produtos para aplicação em projetos 

de automação industrial, de acordo com o nível proposto no modelo da pirâmide de 

automação pode-se citar: 
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Nível 1 – Neste nível de controle encontram-se os instrumentos de processo que 

incluem sensores e atuadores. Estes, além de fornecerem o meio de interagir com o 

processo que está sendo controlado, executam os processamentos iniciais e finais dos 

sinais trocados entre o processo e o sistema de controle. Executam, por exemplo, a 

correção da não-linearidade dos sensores de temperatura, pressão, nível, umidade, pH, e 

dos medidores de vazão.  

 

Nível 2 – Neste segundo nível de controle, variáveis selecionadas como pressão, 

fluxos e velocidades são reguladas para permanecer em valores determinados 

(setpoints), estabelecidos pela gerência ou pelo operador local. Este nível se 

responsabiliza pelo controle do processo propriamente dito, fazendo a aquisição de 

dados e gerando variáveis de controle através da aplicação de algoritmos. Ainda neste 

nível situam-se os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), Inversores de 

freqüência, Soft Starters e demais drivers de acionamento, com integração parcial das 

funções. 

 

Nível 3 – Este nível de controle, chamado de coordenação, coordena, aloca 

recursos, supervisiona e estabelece pontos de operação de todos os controladores do 

primeiro nível. Concentra informações sobre toda a instalação em salas de controle, 

normalmente situadas em pontos distantes do local de controle do processo, e em 

computadores centrais de supervisão da operação. Essa concentração de informações 

permite que os operadores centrais tomem decisões sobre políticas a serem adotadas e 

sobre os valores dos pontos de operação dos controladores do nível inferior. Estes 

pontos de operação podem também ser recebido do nível hierárquico superior e, neste 

caso, o operador central apenas monitora os valores recebidos. Os produtos 

supervisórios disponíveis no mercado e seus respectivos representantes são os seguintes, 

entre outros: Citect, comercializado pela SoftBrasil Automação Ltda e Schneider 

Electric, FixDmacs, pela Intellution Inc. e General Electric do Brasil Ltda.- Fanuc, 

Elipse Scada e Elipse E3, pela Elipse Software Ltda., RSview pela Rockwell 

Automation Brasil, e Power CC, pela Siemens Ltda. 
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Nível 4 – Neste nível de controle (otimização do processo) são gerados os valores 

dos pontos de operação e demais parâmetros necessários para que se obtenha o melhor 

rendimento possível das instalações. Isto é feito através da execução de algoritmos de 

otimização que fornecem valores de acordo com os modelos matemáticos dos 

respectivos processos e que, teoricamente, produzirão o desempenho desejado. Este 

nível caracteriza-se pela aplicação dos sistemas MRP (Material Requirement Planning), 

just-in-time, PIMS (Process Information Management Systems), MES (Manufacturing 

Execution System), e MRP II (Manufacturing Resource Planning). 

 

Nível 5 – Este nível representa o topo da hierarquia, ou seja, é o nível de 

gerenciamento, responsável pela determinação da estratégica e política global da 

operação produtiva. Implementa as estratégicas de produção baseado na análise da 

disponibilidade de recursos físicos, matérias-primas, energia, recursos humanos e 

demanda do mercado. Além disso, gera informações que, conjugadas com informações 

dos outros níveis de controle, permitem a avaliação do desempenho da operação 

produtiva, a melhora dos modelos e algoritmos, e os acertos no sistema de controle para 

aperfeiçoamento contínuo e melhor desempenho global. Os Sistemas ERP (Enterprise 

Resource Planning), por exemplo, são utilizados neste nível. 

 

1.6 Instrumentação como Parte Vital da Automação 

 

A instrumentação é um dos recursos mais importantes da automação, pois 

proporciona os meios para a medição das condições do processo e de grande parte dos 

atuadores; promove os meios de interação com o processo que está sendo controlado e 

executa os processamentos iniciais e finais dos sinais trocados entre o processo e o 

sistema de controle.  
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Os processos automatizados utilizam diversos equipamentos e tecnologia, visando 

a homogeneidade do desempenho, a fim de garantir uma operação mais segura, um 

produto final de melhor qualidade, e a redução do custo global. Entretanto, para se obter 

um processo automatizado com essas características de desempenho é necessário que a 

medição das variáveis controladas seja de alta qualidade. Portanto, a instrumentação tem 

um papel fundamental nos processos automatizados. É a responsável direta pela coleta 

dos dados que serão transformados em informação e, posteriormente, em conhecimento 

para a tomada de decisão mais adequada, seja ela baseada na automação ou na iniciativa 

do operador. Por essa razão deve ser considerada tão importante quanto o projeto de 

controladores ou as estratégias de controle.  

 

A tendência moderna é utilizar instrumentos de medição com funções de 

validação, comercialmente chamados de instrumentos inteligentes, que incorporam não 

só funções de comunicação digital, mas também mecanismos que visam tornar as 

malhas de controle mais robustas. Tais mecanismos incluem a calibração automática, a 

detecção e compensação de falhas, a reconciliação de dados locais e o envio da 

informação para o nível hierárquico superior.  

 

Novas técnicas de medição, instalação e manutenção habilitadas por esses 

instrumentos contribuem para reduzir custos, aumentar a disponibilidade do sistema de 

automação, melhorar a qualidade do produto final e garantir uma operação mais segura. 

Portanto para se tirar proveito de um sistema de automação deve-se começar 

selecionando a instrumentação. A escolha da instrumentação inteligente, à luz desses 

novos conceitos, irá aperfeiçoar os sistemas de automação. 

 

1.6.1 Justificativa para o Uso de Instrumentação Inteligente 

 

A necessidade de controle dos processos está cada vez mais presente em sistemas 

de automação, devido à complexidade das demandas da indústria moderna. Objetiva-se a 
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gestão global do sistema e a interação em tempo real, através de levantamentos de 

curvas operacionais, relatórios de tendências, dados estatísticos e informação de falhas. 

Tudo isso vem exigindo o aperfeiçoamento da medição das variáveis controladas e das 

demais medições dos sistemas de automação. 

Entretanto, a automação dos sistemas de saneamento utiliza diversos instrumentos 

de medição convencional, ou seja, instrumentos que não possuem nenhuma forma de 

processamento do sinal medido. Esse tipo de topologia apresenta desvantagens, como a 

grande quantidade de cabos e eletrocalhas necessários para interligar o primeiro nível ao 

segundo nível do sistema de automação. Além disso, esses sinais estão sujeitos às 

interferências eletromagnéticas, pois são transmitidos de forma analógica, em sinal de 

corrente padrão de 4 – 20 mA, por exemplo. De modo geral, esse tipo de topologia pode 

tornar o sistema de automação indisponível, exigir excessiva manutenção e deixar de 

gerar diagnósticos avançados, dificultando a tomada de decisão mais adequada.  

 

Assim sendo, é necessária uma nova abordagem da questão, a fim de garantir a 

qualidade do sinal medido com vistas à otimização operacional e ao aperfeiçoamento da 

gestão do processo. Portanto, a instrumentação inteligente aliada às redes de campo 

surge como alternativa eficiente aos métodos tradicionais de arquitetura de 

instrumentação na automação dos sistemas de abastecimento de água. 

 

1.7 Objetivo do Trabalho 

 

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo apresentar uma nova sistemática de 

gestão de sistemas de tratamento de água com base nos atuais desenvolvimentos 

científicos e tecnológicos da instrumentação inteligente e das redes de campo. Pretende 

fornecer subsídios para a otimização operacional de sistemas de tratamento de água, pois 

uma plataforma de automação mais poderosa permitirá implementar algoritmos de 

controle mais rigorosos e eficientes. 
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Espera-se que este trabalho contribua para que a água, um dos mais importantes 

recursos naturais do planeta, seja disponibilizada e usada de modo mais racional.  
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2 TÓPICOS DE INSTRUMENTAÇÃO REDES DE 

AUTOMAÇÃO E REDES DE CAMPO 
 

2.1 Aspectos Gerais 

 

Este capítulo apresenta, de uma forma geral: 

a. o histórico da evolução dos sistemas de controle e instrumentação; 

b. os tópicos de instrumentação convencional e instrumentação inteligente. 

 

O capítulo também inclui conceitos de redes de automação, redes de campo e 

redes de sensores sem fio (wireless). Há diversas abordagens a respeito dessas redes, que 

serviram de base para a escolha da topologia que melhor se ajustou aos recursos 

disponíveis e à elaboração da proposta do modelo de gestão para estações de tratamento 

de água genéricas, apresentada no capítulo 5. 

 

2.2 Histórico da Evolução do Sistema de Controle e Instrumentação 

 

A instrumentação para o controle de processos remonta ao início da automação, 

quando os primeiros elementos de medição e análise construídos com tecnologia 

pneumática foram introduzidos nas várias instalações produtivas, com o objetivo de 

proporcionar aos operadores da época dados mais seguros para a tomada de decisões do 

que aqueles obtidos visualmente [9] [10]. 

 

Os primeiros instrumentos utilizados eram instrumentos pneumáticos de 

supervisão, sendo que o controle das instalações ainda era realizado manualmente, 

baseando-se na experiência dos operadores, formando um sistema de controle que 

poderia ser classificado de distribuído. Posteriormente, instrumentos de controle, ainda 
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pneumáticos, começaram a ser introduzidos através da obtenção das variáveis do 

processo, da aplicação de equações adequadas a essas variáveis, e da utilização do 

resultado desses cálculos para o controle dinâmico de cada tipo de processo dentro dos 

parâmetros estabelecidos. O controle era feito de maneira distribuída e bastante isolada, 

e não havia uma estratégia de controle global, eficiente e organizado. 

 

Nos anos 40 surgem os transmissores por pressão das variáveis do processo, 

utilizando a recém-criada norma para transmissão de sinais de 3 a 15 psi, e os primeiros 

instrumentos de painel miniaturizados. Há uma tendência de concentrar a supervisão e o 

controle do processo numa sala de controle. 

 

Nos anos 50, com o avanço da eletrônica analógica, surgem os primeiros 

instrumentos com transmissão elétrica utilizando sinal analógico de 4 a 20 mA para 

comunicação. Com a instrumentação eletrônica analógica aparecem também os 

problemas de interferência eletromagnética nas transmissões elétricas. 

 

A fase eletrônica analógica passou também pelo estágio de supervisão, com 

instrumentos de monitoramento, interligados ao controle, por meio de instrumentos 

controladores de processo, formando malhas complexas e executando diversos tipos de 

equações para o controle do processo. 

 

A maior dificuldade na escolha dos instrumentos analógicos é a diversidade de 

modelos, pois cada um deles executa uma função específica. Esse tipo de limitação 

inerente à própria tecnologia gera painéis enormes com grande quantidade de 

equipamentos, dificultando a conexão do processo, que necessita centralizar no painel 

todos os cabos vindos do campo. Portanto, é necessário manter um grande estoque de 

instrumentos para a manutenção, o que aumenta os custos. 

 

Nos anos 60, com o advento da informática, aparecem os primeiros sistemas com 

computadores ligados diretamente ao processo (Controle Digital Direto – CDD.). Esses 
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computadores de preço elevado, manutenção difícil e baixa confiabilidade 

supervisionavam e controlavam as variáveis do processo através de conversores digitais 

analógicos e analógico-digitais que permitiam a interação com a fábrica ou instalação. A 

transmissão das variáveis do processo e a atuação eram executadas por equipamentos 

analógicos. 

 

Nos anos 70 sugiram os microprocessadores dando origem aos Controladores 

Lógicos Programáveis (CLPs), cujo principal objetivo era executar a lógica e o controle 

seqüencial dos processos. 

 

Nos anos 80 apareceram os microcomputadores, que passaram a substituir os 

computadores até então instalados nas salas de controle. As vantagens desses novos 

microcomputadores em relação aos antigos computadores eram o tamanho reduzido e o 

baixo custo. Convém observar que os avanços da microeletrônica e da eletrônica digital 

contribuíram significativamente para a evolução dos sistemas de controle. O advento dos 

microprocessadores com grande capacidade, precisão no tratamento de informações, alta 

confiabilidade e baixo custo vem determinando o desenvolvimento atual dos sistemas de 

controle.  

 

Como os controladores digitais são máquinas programáveis, é possível obter 

grande versatilidade na alteração de funções dos módulos controladores. Assim, a 

adequação do sistema de controle às futuras alterações das características do processo 

implica, basicamente, alteração dos módulos de programa, sem necessidade de alteração 

nos elementos do circuito. Inicialmente, os equipamentos digitais somente substituíram 

os analógicos. Devido à necessidade de integração do controle das instalações, os 

equipamentos digitais também passaram a incorporar interfaces de comunicação serial 

para facilitar a sua interligação com as unidades centrais. 
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Gradativamente, esses sistemas começaram a solucionar problemas importantes. A 

grande concentração de cabos em painéis foi eliminada devido à possibilidade de montar 

equipamentos ao longo das instalações e de acionar comandos por meio dos canais de 

comunicação serial. A difícil operação dos grandes painéis, com enorme quantidade de 

indicadores analógicos, foi simplificada devido à utilização de terminais vídeográficos 

nas unidades centrais. Esses terminais passaram a permitir a visualização das condições 

do processo por meio de gráficos ou tabelas, bem como o comando de toda a instalação 

através do teclado. Assim, os equipamentos que antes realizavam uma só função 

passaram, através da incorporação dos microprocessadores, a ser programáveis, flexíveis 

e capazes de realizar a comunicação digital. 

 

Controladores de malha microprocessados e totalizadores de vazão são exemplos 

de equipamentos dessa fase. Entretanto, durante muitos anos, toda a sofisticação 

introduzida pelo intenso uso dos microprocessadores não passou dos limites da sala de 

controle e das remotas. Os instrumentos de processo, como transmissores e válvulas de 

controle, ficaram relativamente inalterados até o início dos anos 80. 

 

Somente a partir dessa década, foi lançado no mercado americano o primeiro 

transmissor de pressão com capacidade de processamento, que ficou conhecido como 

transmissor inteligente (smart transmitter). A introdução de um microprocessador no 

transmissor tinha o objetivo de corrigir as não-linearidades e compensar as grandezas de 

influência, a fim de melhorar o desempenho do instrumento, que passaria a ter uma 

resposta melhor à grandeza a ser medida [10]. 

 

A inclusão do microprocessador nos equipamentos de campo, além de permitir que 

estes se comuniquem por meio de sinais digitais, confere-lhes capacidade de 

processamento suficiente para executar algoritmos de controle. Com isso, abre-se a 

possibilidade de as malhas de controle serem executadas no nível da instrumentação de 

processo, ou seja, pelos equipamentos de campo, que se comunicam digitalmente com o 

nível hierárquico superior que os gerencia. 
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A idéia da interligação de dispositivos primários de automação, como 

transmissores e válvulas [11], em uma linha de comunicação digital, em substituição ao 

sinal analógico correspondente à primeira idéia de fieldbus*, surgiu nas áreas nuclear e 

militar impulsionada exatamente pela incorporação da capacidade de processamento 

nesses dispositivos. 

 

A Figura 2.1 representa a transição das tecnologias de automação ao longo do 

tempo, conforme exposto neste item. 
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Figura 2.1. Transição das Tecnologias de Automação – Fonte: Yokogawa (2004) 

 

Observa-se no gráfico, que ao longo do tempo a tecnologia pneumática caiu em 

desuso. Fato semelhante vem ocorrendo também com a tecnologia analógica, devido às 

vantagens que as tecnologias digital e fieldbus* proporcionam aos atuais sistemas de 

automação. 

 

______________ 

* O termo fieldbus, quando denominar barramento genérico, será escrito em minúsculas; quando 

denominar o padrão da Fieldbus Foundation, será escrito com o “F” inicial maiúsculo . 
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2.3 Teoria Geral da Instrumentação 

 

Instrumentação é o conjunto de equipamentos e técnicas (sensores, transmissores e 

hardware / software para procedimento de validação) que possibilitam a medição, 

monitoramento, controle de variáveis de processo e comunicação. A ciência da 

instrumentação se preocupa com o estudo, o desenvolvimento, a aplicação e a operação 

dos instrumentos [10] [12] [14]. 

 

A figura 2.2 ilustra um sistema geral de instrumentação. 
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Figura 2.2. Ilustrativo de Sistema Geral de Instrumentação (Elaborada pelo Autor) 
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Observa-se na figura 2.2 que o transdutor transforma a informação da grandeza 

física a medir em um sinal que lhe é proporcional e que deverá ser compatível com as 

características de entrada do condicionador de sinal. Dado o desenvolvimento e as 

vantagens do condicionamento (analógico ou digital) de sinais elétricos, a grande 

maioria dos transdutores é do tipo elétrico, sendo que o seu sinal de saída é uma tensão 

ou corrente elétrica proporcional à grandeza física que se pretende medir. O 

condicionador de sinal efetua um conjunto de operações destinadas a aumentar a 

sensibilidade ou resolução da medida. Tais operações são geralmente realizadas por 

circuitos elétricos ou eletrônicos que tratam o sinal de saída dos transdutores e cujas 

funções incluem tipicamente: amplificação; conversão tensão-corrente; conversão 

corrente-tensão; conversão carga-tensão; adaptação de nível e de impedâncias; 

linearização; isolamento galvânico; filtragem e conversão analógico-digital. 

 

Em função do advento da engenharia eletrônica muitas dessas funções são 

efetuadas por software, conforme ilustrativo da figura 2.2. 

 

Utiliza-se a comunicação (transmissão) de dados à distância quando a grandeza a 

medir (mesurando) está afastada do ponto de observação ou de representação da medida. 

Geralmente, a adaptação do sinal ao meio de transmissão é efetuada com base em 

técnicas de modulação, obtendo-se a recuperação deste sinal com base na técnica inversa 

à anterior, denominada demodulação. 

 

O bloco de processamento e representação trata os dados de modo a representar o 

valor da medida da forma mais adequada num visor (display), registrador, computador, 

ou numa impressora. 

 

A conversão da grandeza física (temperatura, pressão, vazão, aceleração) em um 

sinal elétrico (tensão, corrente, carga) representativo é determinante na caracterização de 

um sistema de medida, fazendo do transdutor um elemento fundamental na 

caracterização de um instrumento de medida. Geralmente, o próprio transdutor pode 
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incluir circuitos para processamento de sinal e fornecer informação do tipo analógico ou 

digital. Nesse caso, as funções desempenhadas pelo transdutor incluem o 

condicionamento de sinal. Tais transdutores são conhecidos como transdutores 

inteligentes (smart or intelligent sensor) e alguns deles podem ser interligados 

diretamente a uma rede de comunicação de dados, como o fieldbus. 

 

Do ponto de vista tecnológico, alguns transdutores utilizam técnicas idênticas às 

utilizadas na fabricação de circuitos integrados. Esses transdutores são designados 

transdutores integrados. As dimensões e capacitância parasita obtidas para esses 

transdutores têm um valor muito reduzido, permitindo a utilização de taxas de 

processamento de sinal muito elevadas. Esse processamento pode ser analógico ou 

digital; porém, na grande maioria das aplicações é digital devido às vantagens em termos 

de implementação, aliadas à exatidão e flexibilidade no tratamento da informação 

digitalizada. 

 

A escolha de um transdutor para uma determinada aplicação deve levar em conta 

as características estáticas e dinâmicas requeridas em face dos objetivos que se 

pretendem alcançar. Os objetivos podem estar relacionados a diferentes características 

do transdutor, e essas características podem ser determinadas pela exatidão da medida ou 

por outros aspectos importantes para a finalidade pretendida, como a robustez necessária 

para suportar as condições ambientais de utilização. Portanto, é conveniente definir de 

uma forma clara as principais características que poderão determinar a escolha de um 

transdutor, a saber: sensibilidade, alcance (range), exatidão (accuracy), precisão, 

resolução, reprodutibilidade, característica do sinal de saída, ruído, resposta em 

freqüência, alimentação elétrica e condições ambientais. 

 

Os instrumentos de última geração utilizam uma série de recursos internos para 

compensar os erros típicos de medida, que tornam as malhas internas dos instrumentos 

mais robustas, garantindo maior confiabilidade nos dados de medição. As seções a 

seguir descrevem em detalhes alguns problemas mais comuns em instrumentação que 
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podem ser minimizados com o uso dos instrumentos de última geração, ou seja, 

instrumentos inteligentes. 

 

2.3.1 Ruídos em Sistemas de Instrumentação 

 

Observando-se um sinal qualquer, seja ele gerado por um sensor, ou produzido na 

saída de um amplificador, quase sempre se detecta uma perturbação. Tal perturbação é 

denominada ruído, cuja característica é sobrepor-se ao sinal observado, prejudicando ou 

limitando sua análise. Genericamente, ruído é tudo aquilo que aparece sobreposto a um 

sinal em observação e que não faz parte dele [13]. Assim, o ruído caracteriza-se pela 

manifestação de vários mecanismos físicos e, conforme a natureza e origem desses 

mecanismos, classifica-se em ruído intrínseco ou extrínseco. 

 

O ruído intrínseco origina-se no mecanismo interno do sistema em observação, 

caracterizado, por sua vez, por vários tipos de ruído eletrônico presentes nos dispositivos 

semicondutores e nas resistências. O efeito conjunto de todos os mecanismos de ruído 

interno dá origem ao aparecimento de outro tipo de ruído na saída do sistema, 

sobreposto ao sinal de saída em observação. Este tipo de perturbação na saída do sistema 

é conhecido por distorção, em casos de sistemas cujo funcionamento requer linearidade. 

 

O ruído extrínseco origina-se no exterior do sistema em observação, ao menos no 

sentido restrito, e é conhecido por interferência. Basicamente, é causado por eventos 

naturais ou pela atividade humana. Entre as causas naturais destacam-se, sobretudo, as 

descargas atmosféricas e a atividade solar. Porém, a maioria dos problemas de 

interferência é fruto da atividade humana, ou seja, de emissões de rádio deliberadas e 

não-deliberadas, linhas de alta tensão, tensão e corrente da rede de alimentação 

(fundamental e harmônicos), arcos elétricos em interruptores eletromecânicos, 

acionamentos de motores de indução, ou simplesmente de sinais que, embora corretos 
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numa parte do sistema, transformam-se em interferências ao aparecer indevidamente em 

outras partes desse mesmo sistema [12] [13].  

 

As interferências são prejudiciais e afetam o bom funcionamento do sistema. O 

ruído intrínseco também provoca perturbações, limitando a sua utilização nos sinais de 

baixa amplitude. 

 

Os instrumentos de última geração incorporam técnicas de tratamento do sinal a 

ser manipulado nos processos. Estes instrumentos são dotados de circuitos de filtragem 

que permitem a passagem de certas faixas de freqüências específicas. Os filtros podem 

ser passivos (R, L, C) ou ativos (Amplificadores Operacionais com ganho de 

realimentação). Com instrumentos de última geração, tanto a filtragem como a 

linearização podem ser realizadas por software. Estas duas operações, se bem 

implementadas, podem garantir índices de desempenho superiores aos dos filtros 

analógicos. 

 

O ambiente industrial se caracteriza por níveis elevados de ruído elétrico e 

eletromagnético, que podem afetar a instrumentação de controle de processo causando 

interferências indesejáveis. Portanto, cabe ao responsável pelo processo avaliar e 

antecipar as técnicas disponíveis, evitando as interferências nos equipamentos de campo.  

 

2.3.2 Calibração em Sistemas de Instrumentação 

 

Todo sistema de medição deve ser periodicamente calibrado conforme 

recomendação dos fabricantes de instrumentos, para garantir a adequação das 

características metrológicas às aplicações. De acordo com o Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, “a calibração nada mais é 

do que um conjunto de operações que estabelecem, sob condições especificadas, a 

relação entre valores indicados por um instrumento de medição ou sistema de medição, 
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valores representados por uma medida materializada ou um material de referência, e os 

valores correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões”.  

 

Os benefícios da calibração são muitos e abrangem desde a garantia da 

rastreabilidade, confiabilidade nos resultados medidos, correção dos resultados, seleção 

adequada do instrumento ou sistema de medição em relação ao uso, melhoria da 

qualidade dos processos de fabricação ou do produto, até a impossibilidade de aprovar 

peças ruins ou reprovar peças boas. Tais benefícios se traduzem em redução de custos. 

 

Geralmente, o processo de calibração envolve as seguintes etapas: determinação 

do sistema de medição padrão, do número de pontos de medição, do número de ciclos e 

da seqüência de medição; levantamento e registro de dados; processamento de dados e 

documentação de resultados. As normas de qualidade têm requisitos que levam os 

laboratórios e as organizações a estabelecerem critérios que assegurem que as medições 

efetuadas pelos instrumentos sejam válidas, alcancem a exatidão requerida e atendam às 

especificações pertinentes [12]. 

 

As normas apresentam definições e requisitos para a calibração de instrumentos. 

Convém ressaltar que os instrumentos também devem ser calibrados quando da 

instalação na fábrica ou indústria. A síntese destes requisitos está disponível nas normas 

abaixo: 

 

- NBR ISO/IEC 17025, destinada aos Laboratórios de Ensaio e Calibração. 

“5.5.2) Usar equipamentos capazes de alcançar a exatidão requerida e atender às 

especificações pertinentes aos ensaios e/ou calibrações em questão (requisitos do 

laboratório ou normas)”. 

 

-NBR ISO 9001:2000, destinada à Organização. 

“7.6) Estabelecer processos para assegurar que as medições e os monitoramentos 

são executados de uma maneira coerente com os requisitos”. 
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“7.6a) Quando for necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de 

medição deve ser calibrado ou verificado a intervalos especificados, ou antes, do uso“. 

 

Uma análise de certificação bem feita proporciona maior confiabilidade dos 

processos envolvidos e, conseqüentemente, melhoria na qualidade dos produtos ou 

serviços oferecidos. Já uma análise mal feita ou inexistente pode implicar retrabalho, 

redução da qualidade e, portanto, prejuízo. Atualmente há diversos softwares de 

calibração para automatizar e gerenciar o processo de calibração de instrumentos em 

conjunto com os calibradores das empresas. 

 

2.3.3 Cabeamento em Sistemas de Instrumentação 

 

O cabeamento dos sistemas de automação do nível dos instrumentos também é 

fundamental para garantir a qualidade desejada e a transmissão do sinal ou informação 

aos níveis superiores do processo de automação. Nos sistemas mais antigos os sinais são 

transmitidos de forma analógica por esses cabeamentos, como o padrão 4 – 20 mA, por 

exemplo. Esse método vem sendo empregado há muitos anos, entretanto, ele é suscetível 

a ruídos, desvantagem que deve ser levada em conta na elaboração dos projetos de 

automação.  

 

Com o advento dos barramentos de campo ou fieldbuses, o sistema de troca de 

dados serial constitui, atualmente, tecnologia de ponta para as mais diversas áreas de 

automação. Resumidamente, esta tecnologia se baseia na conexão dos elementos que 

compõem um sistema de automação por meio de um cabeamento comum, formando 

uma rede de dispositivos que podem ser acessados individualmente utilizando 

mensagens padronizadas por um protocolo. Com essa filosofia pode-se obter, entre 

outras vantagens, grande redução de trabalho de projetos, versatilidade de especificação 

de topologias de ligação (possibilitando redundância, por exemplo) e facilidade de 

instalação física do sistema [12] [15]. 
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Há diversos tipos de cabeamento nos sistemas modernos, como par trançado, fibra 

ótica e outros meios físicos. Portanto, cabe aos projetistas analisar as diversas opções e 

selecionar aquela que atende ao maior número de necessidades do seu sistema. 

 

2.4 Instrumentação Convencional 

 

É o termo empregado quando os instrumentos de medida utilizados são 

instrumentos convencionais ou instrumentos não-inteligentes (INI). Os instrumentos de 

medida convencional não possuem nenhuma forma de processamento do sinal medido 

para compensá-lo e conectá-lo a uma rede de sensores, ou seja, esta é a forma clássica de 

interligar a instrumentação. 

 

A Figura 2.3 ilustra o exemplo de um sinal de saída de um sensor convencional 

quando este está medindo uma tensão senoidal. Pode-se observar que a saída do 

instrumento convencional é um sinal analógico, portanto a imunidade a ruídos na 

transmissão é menor [12] [14]. 
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Figura 2.3. Ilustrativo de Medida com Instrumento Convencional (Elaborada pelo 

Autor) 
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2.5 Instrumentação Inteligente 

 

É o termo que designa o sistema de medida de avaliação de grandezas físicas que 

se utiliza normalmente de um computador digital (ou sistema com arquitetura 

semelhante) para todo (ou quase todo) o processamento do sinal e informação. O 

instrumento inteligente, após medir uma grandeza, realiza o processamento digital para 

refinamento do dado, ou seja, filtragem, média, linearização, calibração automática e 

auto-avaliação. 

 

Assim sendo, pode-se definir [10] [12] [14] [15] instrumentação inteligente como 

o conjunto de técnicas e dispositivos usados para observar, medir, registrar fenômenos 

físicos e efetuar ações com maior confiabilidade, com conectividade com outros 

equipamentos e dispositivos, e com capacidade de manipular as grandezas observadas, 

visando a sua análise e processamento.  

 

A comunicação visa a transferência de informações e reprogramação destas nos 

instrumentos, e a confiabilidade destas ações é obtida através de recursos internos de 

auto-avaliação e ajuste. Assim, pode-se estabelecer a seguinte classificação: inteligência 

em relação às comunicações, inteligência em relação ao desempenho e inteligência em 

relação à capacidade de decisão (inteligência artificial) [12] [15]. 

 

A Figura 2.4 ilustra a medida de freqüência de uma forma de onda senoidal por um 

instrumento inteligente. Pode-se observar que na saída do sensor a informação 

anteriormente coletada se transforma num dado, portanto há maior imunidade a ruídos 

na transmissão. 
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Figura 2.4. Ilustrativo de Medida com Instrumento Inteligente (Elaborada pelo 

Autor) 
 

Os principais elementos de um instrumento inteligente (II) estão representados no 

diagrama de blocos da Figura 2.5. Neste sistema observa-se que o transdutor converte o 

sinal ou grandeza normalmente não-elétrica (VM) em grandeza elétrica equivalente (S). 

Como S nem sempre possui amplitude adequada ou compatibilidade com os demais 

dispositivos, é necessário modificá-la por meio de condicionamento, para que o sinal 

(Sm) possa ser utilizado nos dispositivos de manipulação. 
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Figura 2.5. Ilustrativo dos Elementos de um Instrumento Inteligente (Elaborada 

pelo Autor) 

 
O circuito de condicionamento de sinal é composto de circuito de buferização, 

circuito de mudança de nível, circuito de conversor de sinal, circuito de filtragem e 

circuito de linearização.  

 

Os dispositivos de manipulação, geralmente empregados para supervisionar e 

controlar processos, podem ser interfaces de um Controlador Lógico Programável 

(CLP), interfaces com computador ou interfaces com microprocessador. Este sistema 

pode ser analógico, mais antigo e com dispositivos muito simples, ou digital, de geração 
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mais recente. Há alguns inconvenientes tanto no sistema analógico quanto no digital, 

porém, este último apresenta mais vantagens: 

 

Os principais inconvenientes dos sistemas analógicos são: as restrições de projeto 

quanto às funções de transferência possíveis; a necessidade de calibração freqüente e 

suscetibilidade à interferência externa, como ruídos e variação de parâmetros conforme 

as condições de temperatura e umidade do ambiente. 

  

O principal inconveniente dos sistemas digitais é a necessidade de alto 

desempenho de processamento.  

 

As principais vantagens dos sistemas digitais são: a gama praticamente ilimitada 

de transferências possíveis; a simplicidade de projeto; a calibração, a invariabilidade no 

tempo; a ausência de interferências e a possibilidade de criação de sistemas auto-

ajustáveis com autodiagnóstico. 

 

2.6 Redes de Automação 

 

Em processos de pequeno porte, um controlador isolado pode suprir as 

necessidades. No entanto, em processos mais complexos, os subprocessos são 

interdependentes e influenciam uns aos outros. Por isso, os controladores não podem 

trabalhar isoladamente e devem ser interligados para trocar informações e 

intertravamentos. Via de regra, grande parte do equipamento e software de controle 

possui recursos de comunicação que permitem interligá-los e fazê-los trabalhar 

conjuntamente. 

 

Assim sendo, os equipamentos de um sistema de automação são interligados em 

rede com diversas arquiteturas, conforme exemplos descritos nas próximas seções deste 

trabalho [16] [17] [18]. 
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2.6.1 Arquitetura 

 

Arquitetura, neste contexto, é a forma de interligação entre os componentes de um 

sistema de automação. Os tipos de arquitetura mais comuns são as centralizadas e as 

distribuídas. 

 

Arquitetura Centralizada: é aquela em que todos os sinais de campo vão para 

uma única sala de controle, onde trabalham controladores e operadores. Este tipo de 

arquitetura está deixando de ser usada devido ao alto custo da fiação e dos riscos de 

acidentes na sala de controle, o que causaria a parada total do sistema. Os avanços 

tecnológicos também contribuem para as mudanças. Atualmente, a arquitetura 

centralizada é utilizada apenas em instalações localizadas em áreas classificadas ou em 

sistemas pequenos. Entretanto, com o surgimento das redes de instrumentação, é 

possível adotar a arquitetura distribuída mesmo em áreas classificadas. 

 

Arquitetura Distribuída: neste tipo de arquitetura os controladores ou módulos 

de entrada e saída ficam próximos ao processo, reduzindo o custo de cabeamento até os 

instrumentos e atuadores. Os controladores e os módulos de entrada e saída são 

interligados em rede para trocar informações entre si e com o sistema de supervisão. Se 

um controlador ou módulo de entrada e saída apresentar defeito, apenas uma pequena 

parte do processo será prejudicada. 

 

Rede em Anel: nesta arquitetura os controladores ou módulos de entrada e saída 

são interligados de forma que os dados trafeguem seqüencialmente, de um dispositivo 

para o próximo. Nesta rede, há dois tipos possíveis de anéis. 

 

Anel físico: quando cada trecho do cabo de comunicação interliga somente dois 

módulos seqüenciais, de forma que o conjunto seja um caminho, ou anel, fechado. 
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Anel lógico: quando outra forma de interligação física é utilizada, mas os dados 

circulam seqüencialmente entre os módulos sempre na mesma ordem. Diversas redes de 

chão de fábrica utilizam este método. A rede Interbus é um exemplo de rede em anel 

físico e a rede Profibus, de anel lógico, embora também se utilize de outros métodos. 

 

A Figura 2.6 representa o anel físico e o anel lógico, à esquerda e à direita, 

respectivamente. 
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Figura 2.6. Ilustrativo do Anel Físico e do Anel Lógico (Elaborada pelo Autor) 

 

 

Rede em Barramento: nesta forma de comunicação os equipamentos são 

interligados uns aos outros em forma de barramento, ou seja, todos têm condições de se 

comunicar entre si, pois estão ligados ao mesmo conjunto de cabos. A comunicação é 

serial e obedece aos padrões físicos da rede e aos padrões lógicos do protocolo adotado. 

As redes Ethernet, Profibus, CAN e todas as redes baseadas no padrão RS-485 são 

interligadas em barramento.  

 

A Figura 2.7 ilustra os equipamentos interligados através deste tipo de rede. 
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Figura 2.7. Ilustrativo de Equipamentos Interligados em Rede de Barramento 

(Elaborada pelo Autor) 
 

Rede em Estrela: nesta topologia todas as estações são ligadas a um único ponto 

central, normalmente um hub (equipamento de derivação), ou um switch (chaveador que 

separa as seções lógicas da rede). Logicamente, todos os nós da rede estão interligados, 

mas cada ponto de conexão do hub é eletricamente isolado dos demais. Isto permite 

isolar os defeitos que possam ocorrer em uma única estação sem que o restante da rede 

seja comprometido.  

 

Cada conexão de hub ou switch é chamada de segmento. Cada segmento pode 

possuir um único dispositivo conectado ao próprio segmento ou vários dispositivos 

conectados em estrela, barramento ou anel. Quando um ou mais segmentos estão 

interligados em estrela, a rede correspondente é chamada de rede em árvore . Quando se 

utilizam hubs, todas as comunicações provenientes de um segmento são repetidas para 

todos os outros segmentos. Isto significa que cada ramo da rede pode sofrer colisões 

vindas de outros ramos. Quando o gerenciador é um switch, cada segmento da rede é 

logicamente isolado dos demais, e as comunicações entre os segmentos só ocorrem 

quando a informação for explicitamente direcionada ao outro segmento. 

 

Um switch armazena uma tabela de roteamento com os endereços físicos dos 

dispositivos conectados a cada segmento. Quando uma comunicação é destinada a um 

endereço que ainda não consta na tabela, o switch redireciona a comunicação para todos 
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os segmentos, exceto para o de origem. À medida que os dispositivos iniciam as 

comunicações, seus endereços são adicionados à tabela. Desta forma, assim que o switch 

é ligado, ele se comporta exatamente como um hub, mas sua operação vai sendo 

otimizada com o próprio tráfego da rede. 

 

A Figura 2.8 ilustra a ligação do tipo estrela e a Figura 2.9 ilustra a ligação do tipo 

árvore. 

 
 

Figura 2.8. Ilustrativo de Equipamentos Interligados em Rede Estrela – Fonte: 

Ralize (2003) 
 

 
 

Figura 2.9. Ilustrativo de Equipamentos Interligados em Rede Árvore – Fonte: 

Ralize (2003) 
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2.7 Redes para Automação 

 

As necessidades dos usuários são as mais diversas possíveis, portanto, a fim de 

atendê-las, os sistemas de automação são interligados rotineiramente aos níveis 

hierárquicos mais elevados da informática industrial e empresarial. Os dados oriundos 

do campo, a partir dos Sistemas de Controle Digital Distribuído (SDCD), CLPs e 

similares passam a ser integrados a outros bancos de dados de gestão. 

 

As técnicas para usar essas informações nas tomadas de decisão com suporte 

informatizado pertencem ao universo do MES (Manufacturing Execution System), ERP 

(Enterprise Resource Planning), PIMS (Process Information Management Systems) e 

similares, conforme exposto no item 1.5 da Introdução deste trabalho. O hardware 

necessário inclui gateways capazes de adaptar os sinais e protocolos internos do nível de 

hierarquia inferior para padrões de comunicação como Ethernet, usando protocolo 

Transfer Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), em ambiente internet e similares.  

 

A maioria dos controladores existente no mercado permite a interligação em rede. 

Os fabricantes preferem, sempre que possível, oferecer soluções baseadas em redes 

proprietárias, ou seja, desenvolvidas especificamente para seus produtos. Conseguem-se 

bons resultados quando todos os equipamentos a serem interligados são do mesmo 

fabricante. Porém, quando for necessário interligar equipamentos de diferentes 

fabricantes, deve-se dar preferência a redes abertas.  

 

 

O Quadro 1 apresenta alguns exemplos de redes proprietárias. 
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Quadro 1 – Ilustrativo de Exemplo de Redes Proprietárias (Elaborado pelo Autor) 

 

Fabricante Rede 

ABB Advant Net 

Rockwell/Allen-Bradley DH485, DH+, ControlNet 

GE-Fanuc Genius 

Altus Alnet 

Möeller Suconet 

 

Assim sendo, cada fabricante de equipamentos de automação adota uma rede para 

atender a um campo de aplicação.  

 

A maioria dos fabricantes e usuários começou a adotar a rede Ethernet como 

padrão informal, até que esta acabou por se tornar um padrão de fato. A Ethernet é uma 

rede de alta velocidade, de 10 ou 100 Mbps, muito usada na automação de escritórios, 

com diversos meios físicos, menor custo, fácil instalação e gerenciamento e bastante 

conhecida e dominada pelo mercado de informática. Entretanto, a rede Ethernet não é a 

melhor solução para todos os níveis da automação, devido à quantidade de informação 

que circula entre os instrumentos de campo e os controladores.  

 

A Ethernet, [17] originalmente criada para transmissão assíncrona de arquivos, 

pode ser um superdimensionamento. Para resolver esse problema, usam-se redes 

menores para os níveis de controle e instrumentação, chamadas de redes de chão de 

fábrica, e usa-se a rede Ethernet para os níveis de supervisão e gestão do sistema de 

automação, onde o volume de informações é maior. Além disso, a Ethernet é uma rede 

probabilística, ou seja, não é possível determinar com precisão o tempo necessário para 

transmitir uma determinada quantidade de informação. Por este motivo, apesar de sua 

grande velocidade, é possível que não consiga transmitir dados prioritários como 

alarmes, comandos para abertura de válvulas e desligamento de um conjunto moto-

bomba em tempo hábil. Esse problema pode ser contornado se a rede for segmentada 
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com switches ou bridges, ou utilizar altas velocidades de comunicação, como 100 Mbps 

(Fast Ethernet) ou 1Gbps (Gigabit Ethernet). No entanto, esses recursos não garantem a 

comunicação entre controladores de vários fabricantes interligados a uma rede Ethernet. 

A razão disso é que apesar de a Ethernet sempre utilizar os protocolos TCP/IP na 

camada de enlace, as camadas de aplicação podem possuir dezenas de protocolos 

diferentes. 

 

O Quadro 2 representa a comparação das principais características de redes de 

controle e redes de informação. 

 

Quadro 2 – Ilustrativo de Redes de Informação e Redes de Controle (Elaborado 

pelo Autor) 

 

Características Redes de Informação Redes de Controle 

Tempo Real Não Importante Importante 

Tamanho das 

Mensagens 
Grande (kbyte a Tbyte) Pequena (bytes < kbyte) 

Freqüência das 

Mensagens 
Baixa Alta e Periódica 

Tempo de Entrega de 

Mensagens 
Degrada com o Tráfego Projetada para o Pior Caso 

Custo do Cabeamento 
Pequena Fração do Custo do 

Sistema 

Grande Fração do Custo do 

Sistema 

Recuperação de Falhas +/- Importante Crítico 

Entradas / Saídas 

Típicas 
Terminais, Impressoras... 

Sensores, Atuadores, 

Controladores 
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2.7.1 Componentes de uma Rede  

 

Além de serem utilizados na interconexão dos diferentes ambientes de rede, alguns 

dispositivos utilizados em uma rede de transmissão são de fundamental importância no 

processo de automação. Padrões de interconexão como OLE For Process Control (OPC) 

e Open Database Connectivity (ODBC) permitem a troca de informações entre sistema 

de supervisão e dispositivos de controle, sem necessidade de desenvolvimento de 

soluções para medidas de comunicação, permitindo fácil acesso aos dados de controle. A 

seguir, estão relacionados alguns exemplos para melhor compreensão do papel 

executado por esses componentes de interconexão de redes [17] [18]: 

 

Gateways : são equipamentos que possibilitam a comunicação entre arquitetura e 

ambientes diferentes. Eles reagrupam e convertem os dados que vão de um ambiente a 

outro, de maneira que cada ambiente pode entender os dados do outro, ou seja, 

reagrupam informações para satisfazer as exigências do sistema de destino. Os gateways 

podem mudar o formato de uma mensagem para ajustá-la ao programa aplicativo na 

extremidade de recepção da transferência. Sua principal função é conectar redes 

heterogêneas. Em suma, gateways destinam-se a ligar dois sistemas que utilizam 

diferentes protocolos de comunicação, estruturas de formatação de dados, linguagens e 

arquiteturas. 

 

Roteador: em ambiente composto por vários segmentos de rede com arquiteturas 

e protocolos diferentes, é possível que uma ponte não seja adequada para assegurar 

comunicações rápidas entre todos os segmentos. Uma rede com essa complexidade 

precisa de um dispositivo que não somente saiba o endereço de cada segmento, mas 

também possa determinar o melhor caminho para enviar os dados e filtrar o tráfego de 

difusão para o segmento local. Este dispositivo é chamado de roteador. 

 

Os roteadores funcionam na camada de rede do modelo OSI. Lêem as informações 

de endereçamento de redes complexas no pacote e, como funcionam nas camadas do 
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modelo OSI mais altas do que as pontes, têm acesso a informações adicionais. Podem 

desempenhar as funções de uma ponte, como filtrar e isolar o tráfego e conectar 

segmentos de rede, e funcionam por meio de uma tabela de roteamento. Essa tabela é 

composta nos roteadores e contém endereço de rede. Entretanto, os endereços de host 

podem ser mantidos, dependendo do protocolo que a rede está executando. Geralmente, 

os roteadores utilizam uma tabela para determinar o endereço de destino para os dados 

que chegam. Esta tabela contém as seguintes informações: 

 

a. todos os endereços de rede conhecidos; 

b. maneira de se conectar a outras redes; 

c. caminhos possíveis entre esses roteadores; 

d. custos do envio dos dados por meio desses caminhos. 

 

Roteadores são semelhantes a bridges, porém, conseguem mapear todo o 

endereçamento da rede, porque trabalham abrindo o frame (bloco ou quadro de 

mensagem) de dados no nível de seu protocolo, processando-o. 

 

Bridges: também conhecidas como pontes, são dispositivos de interconexão que 

atuam no nível 2 do modelo OSI (nível de enlace). São utilizadas para ligar duas partes 

de uma rede que tenha sido segmentada. Tal segmentação dar-se-á por vários motivos, e 

um deles é a tentativa de aliviar o tráfego do barramento, uma vez que a bridge deixa 

passar somente os dados endereçados a outra parte da rede e vice-versa Em outras 

palavras, repassam os pacotes que são destinados a um nó e que não pertencem ao 

mesmo segmento do nó de origem. Com isso, isolam o tráfego interno dos segmentos 

em outras porções da rede, melhorando o tempo de resposta ao usuário.  

 

Switch: dispositivo semelhante à bridge, segmenta a rede em diversos grupos 

físicos e permite a comunicação simultânea de vários participantes, no intuito de 

melhorar o rendimento associado à implementação dos backbones (verdadeiras colunas 

centralizadoras de conexões) de redes locais. Os switches são equipamentos mais 
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simples que os roteadores e trabalham com tabelas dinâmicas que mapeiam o 

posicionamento das estações da rede, possibilitando a criação de caminhos virtuais entre 

dois ou mais segmentos de rede. 

 

2.8 Protocolo de Comunicação 

 

Para permitir a comunicação entre todos os processos possíveis numa rede, é 

essencial o estabelecimento de um conjunto de regras governando as interações para 

assegurar que elas prossigam satisfatoriamente. A forma com que as mensagens são 

transferidas ao longo da rede, e o modo pelo qual um único cabo de rede é 

compartilhado por múltiplos nós fazem parte dos Protocolos de Comunicação. Portanto, 

os protocolos de comunicação são definidos [16] [18] como um conjunto de regras, 

procedimentos e leis que governam a troca de informação entre dois ou mais processos, 

incluindo o formato e ações a serem executados quando do envio e do recebimento 

desses dados. Todos os protocolos possuem funções, por exemplo: 

 

 

a. Endereçamento – dependendo da complexidade do sistema de comunicação, 

torna-se fundamental que a mensagem conheça o endereço de destino. 

b. Estabelecimento de Conexão  – conjunto de procedimentos necessários para 

que ocorra o estabelecimento de uma comunicação entre dois processos para que 

estes iniciem a execução de uma tarefa. 

c. Confirmação de Recebimento – é importante que o local de destino possa 

validar a mensagem, para informar o seu recebimento. 

d. Pedido de Retransmissão – com referência ao item c, caso a mensagem 

contenha erros, é gerado um pedido de retransmissão por parte do destino à 

origem. A retransmissão pode acontecer por iniciativa da origem quando, após um 

certo tempo, esta não receber a confirmação de recebimento da mensagem por 

parte do receptor. 
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e. Conversão de Código – quando o código da mensagem que trafega na rede é 

diferente do código de processamento interno da máquina de destino, ela deve ser 

traduzida para o código do processador local. 

f. Numeração e Seqüência – muitas vezes, uma mensagem é muito extensa e 

necessita ser transportada em blocos, de tal modo que cada bloco seja numerado 

em seqüência. Assim, o destino só terá o trabalho de verificar se a seqüência de 

numeração está correta. 

g. Controle de Fluxo – define o tamanho máximo da mensagem a ser 

transportada na rede de comunicação. O número de blocos em que a mensagem 

será dividida será definido conforme seu tamanho. 

 

 

Para que os protocolos possam cumprir todas as funções descritas anteriormente, é 

necessário especificá-los segundo dois critérios: 

 

1. Especificação Lógica – é a parte do protocolo que especifica o seu formato, ou 

seja, define o número de bits ou bytes da mensagem. Define se vai haver um bit 

especificando o início e outro, o fim da mensagem, caracterizando o formato do 

tipo de controle. O encarregado da segurança é o responsável pela sintaxe do 

protocolo. 

 

2. Especificação Procedural – é a parte do protocolo que especifica as ações 

executadas pelos processos ao receberem a informação, ou seja, determina 

quando a comunicação deve ser estabelecida, definindo quem inicia e quem 

termina a comunicação, e quem valida a mensagem. É o responsável pela 

semântica do protocolo. 
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2.8.1 Modelo de Sete Camadas OSI 

 

A Open System Interconnection (OSI), ou Interconexão de Sistema Aberto, é um 

conjunto de normas definidas pela International Standard Organization (ISO), 

Organização de Padronização Internacional, que por meio de sua norma ISO 7498, 

estabeleceu os padrões para elaboração de protocolos de comunicação entre dois ou mais 

computadores. Uma das partes da OSI é o modelo de sete camadas de comunicação. 

Cada uma das camadas representa um processo de codificação e decodificação dos 

dados para transmissão em uma rede.  

 

A maioria dos protocolos existentes no mercado segue o modelo OSI, mas muitas 

vezes apenas algumas camadas são utilizadas. Isso acontece porque o modelo foi 

elaborado para suprir as necessidades de uma rede bastante complexa, mas apenas os 

níveis 1, 2 e 7 são necessários na automação. A Figura 2.10 representa a sete camadas do 

modelo de referencia da OSI [16] [17] [18]. 
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CAMADA 6 - APRESENTAÇÃO

CAMADA 4 - TRANSPORTE

CAMADA 3 - REDE

CAMADA 5 - SESSÃO

CAMADA 2 - ENLACE

CAMADA 1 - FÍSICO

CAMADA 7  - APLICAÇÃO

 
 

Figura 2.10. Representativo das Sete Camadas do Modelo OSI (Elaborada pelo 

Autor) 

 

Acima da camada de aplicação encontra-se o software de usuário. O programa de 

usuário consiste em um aplicativo que vai gerar a mensagem a ser conduzida e 

protocolada na rede de comunicação. É importante salientar que a estrutura do modelo 

OSI é constituída de uma arquitetura hierárquica, disposta em níveis. Cada nível presta 

um serviço para um nível mais baixo, com certa confiabilidade. Abaixo do nível de 

comunicação encontra-se o meio de transmissão de dados. A seguir, cada camada (nível) 

do modelo de referencia OSI é explicada em detalhes. 
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Camada 1 – Física: esta camada define o meio físico de comunicação dos dados. 

É uma camada necessária em todos os protocolos de comunicação, pois nela se incluem 

as funções de ativar, manter e desativar a conexão física. Efetua a leitura da mensagem e 

gera corretamente os sinais para a interface física do meio externo à comunicação. 

Define, portanto, características elétricas, como níveis de tensão e corrente, entre outros; 

características mecânicas, como dimensões dos conectores, número de pinos, bitola e 

impedância de cabos ou de fibra ópticas, entre outras especificações; características 

funcionais, como controle; e de procedimentos, como comando e gerenciamento. 

 

Camada 2 – Enlace: situa-se na conexão entre dois pontos de uma rede, e é onde 

são feitas as formatações das mensagens e os endereçamentos dos pontos em 

comunicação. Este nível possui o conjunto de regras que governa a troca de dados 

através do meio físico entre dois pontos. Assegura que o conteúdo da mensagem, gerada 

em sua origem, seja exatamente igual ao conteúdo da mensagem que chega ao local de 

destino. Para tal, essa camada possui uma sub-rotina, muitas vezes constituída por um 

algoritmo especial, que permite a detecção de erros de comunicação no nível da camada 

física, mantendo a integridade da mensagem. 

 

Várias técnicas são utilizadas para detectar qual bit de informação foi alterado 

durante a transmissão. São elas: bits de paridade por caractere, paridade longitudinal e 

redundância cíclica (CRC – Cyclic Redundancy Check). Além do controle de erros, esta 

camada pode oferecer um controle de fluxo para a camada superior (camada de rede), de 

modo a controlar a taxa de transferência dos blocos (frames, isto é, a seqüência de bits 

que forma um quadro) oriunda da divisão da mensagem original, definida na camada de 

transporte.  

Na comunicação de dados, o objetivo é atenuar erros cometidos durante o processo 

de transmissão. É difícil evitá-los, uma vez que o meio no qual a mensagem irá trafegar 

é hostil, ou seja, susceptível a ruídos gerados por interferências eletromagnéticas, entre 

outras. 
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Camada 3 – Rede : cuida da rede, achando um meio mais adequado de transporte 

da mensagem. Agrega ou modifica os endereços na mensagem ao longo da rede. Possui, 

portanto, a função de endereçamento de forma a promover todo o roteamento, como o 

roteamento dos dados entre os nós para atingir o endereço por meio de seus recursos. 

 

Camada 4 - Transporte: possui como função principal o controle de fluxo, 

estabelecendo a melhor maneira de transporte das mensagens na rede. Além de assegurar 

que as mensagens cheguem de forma ordenada ao seu local de destino, estabelece o 

tamanho do bloco em que elas serão enviadas, fatiando-as de tal modo que sua chegada 

dar-se-á por meio de uma determinada seqüência dentro de uma numeração especifica. 

O nível quatro, ao contrário dos níveis anteriores que atuam em segmentos de rede, 

opera entre duas pontas finais que estão se comunicando entre si, por exemplo, o 

computador da matriz da empresa e o computador da filial. 

 

Camada 5 – Sessão: responsável pelo estabelecimento da conexão, maneja e 

sincroniza as conexões entre dois processos, estabelecendo uma senha ou ficha de acesso 

para o pronto estabelecimento da sessão de comunicação. É um procedimento 

semelhante àquele em que dizemos “alô” para iniciar uma comunicação telefônica. As 

regras para a troca das mensagens dentro da especificação procedural são negociadas 

entre as partes, ou seja, define-se quem deve “falar” primeiro e se as partes devem enviar 

e receber dados simultaneamente ou não. 

 

Camada 6 - Apresentação: esta camada é responsável pela forma de apresentação 

do código da mensagem, ou seja, possui a função de converter o código dentro da 

especificação lógica do sistema. Assegura que a mensagem seja recebida e devidamente 

interpretada pelo sistema especialista do receptor. Portanto, garante a sua 

compatibilidade. No caso da criptografia, os dados são codificados no nível de 

apresentação do transmissor e decodificados no nível de apresentação do receptor.  
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Camada 7 – Aplicação: este nível é definido pela aplicação final do usuário, que 

são os processos que utilizam as redes. São, por exemplo, os programas aplicativos do 

usuário, as transações que rodam no seu terminal, bancos de dados distribuídos e 

aplicativos de redes locais. 

 

Nesta camada, cada estação envia e recebe mensagens pela rede, codificadas em 

um formato específico em que cada parte da mensagem tem um significado pré-definido 

de acordo com a linguagem da aplicação. O software aplicativo, instalado numa estação 

que esteja enviando dados, deve montar a mensagem utilizando esta linguagem para 

solicitar e enviar informações de ou para outras estações. A estação que recebe os dados 

deve interpretar a mensagem de acordo com a mesma linguagem e responder 

adequadamente às solicitações recebidas. 

 

2.8.2 Tipos de Protocolos de Enlace 

 

Segundo os níveis de segurança, velocidade e eficiência requeridos por uma rede 

de comunicação, existem basicamente dois grandes grupos de protocolos: 

 

• os assíncronos orientados a bit, por exemplo, o protocolo start-stop-bit, 

caracterizados pela sua simplicidade e economia, pois estabelecem uma 

conexão simples entre um servidor e um terminal de acesso. Seu grau de 

segurança é baixo e dispõem de uma velocidade de propagação entre 1200 e 

16kbits por segundo (bps); e 

• os síncronos orientados a byte, por exemplo, o protocolo High-Level Data 

Link Control (HDLC), que oferecem maior segurança no transporte da 

informação, sendo os mais rápidos e eficientes. Seu custo é mais elevado 

devido às suas características.  
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Além de protocolos baseados em bit e byte existem aqueles mais antigos, 

utilizados em redes de longa distância e baseados em caracteres [18]. 

 

2.8.3 Método de Acesso ao Meio  

 

Todas as características técnicas necessárias para o bom funcionamento de uma 

rede de dados dependem da definição de sua topologia. É ela que vai definir, entre 

outros itens, o grau de complexidade com que os nós de comunicação acessam o meio 

físico de transmissão, ou seja, a maneira pela qual o participante vai consultar a rede. 

Basicamente, as topologias em anel e de barramento são as que exigem um cuidado 

maior no estabelecimento de regras que caracterizam e definem o modo pelo qual o nó 

acessa o barramento da rede. 

 

Quando o meio físico permite o acesso multiponto, é necessário estabelecer regras 

para a sua utilização. Se duas ou mais estações transmitirem simultaneamente haverá 

mistura de sinais provenientes de cada estação, e a rede não conseguirá separar 

novamente essas informações. Este fenômeno é chamado de colisão [16] [17]. Assim 

sendo, é necessário garantir que somente uma estação transmita de cada vez. Existem 

diversas maneiras de evitar as colisões, normalmente chamadas de mecanismos de 

controle de acesso ao meio. O próximo item deste trabalho detalha alguns desses 

mecanismos.  

 

Mestre – Escravo: neste mecanismo de controle existe um elemento denominado 

mestre que gerencia toda comunicação. Esta só ocorre se o mestre tomar a iniciativa, 

determinando qual nó deve transmitir e quando. Normalmente, o mestre envia 

solicitações ou comandos. Quando um escravo recebe uma solicitação, responde 

enviando o dado solicitado; quando recebe um comando, executa a operação indicada e 

envia um sinal de reconhecimento de volta ao mestre. 
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Todas as estações escravas recebem as comunicações do mestre, mas somente a 

estação de destino tem autorização para responder. Este método não permite que uma 

estação escrava tome a iniciativa da comunicação, portanto, não é possível priorizar 

sinais de segurança. Além disso, se o mestre ficar inativo, toda a rede pára de funcionar. 

 

Token Ring/Token Passing: o modelo Token Ring, estabelece as regras de acesso 

para uma topologia em anel. Constitui uma técnica de controle por ficha (bastão, marca, 

analogia, como nas corridas de revezamento em que um corredor passa o bastão para o 

próximo), cuja posse implica autorização de acesso ao meio.  

 

A ficha, portadora do direito de transmissão, circula dentro da estrutura cíclica 

unidirecional da topologia em anel, atenuando a possibilidade de conflito com relação à 

sua aquisição, por meio dos nós de comunicação que estejam requisitando a permissão 

para se comunicar. Quando a ficha é requisitada e alocada em algum nó, ela fica em seu 

poder temporariamente, possibilitando, assim, que todos tenham o mesmo poder de 

acesso à rede de dados. Ao término de uma conexão, a ficha volta a circular no anel. O 

bastão, ou ficha, deve circular por meios de nós que compõem a rede, de forma 

itinerante, com regras bem estabelecidas. Tal ação é denominada bastão circulante. 

 

Com as mesmas características, só que em uma topologia em barramento, a mesma 

técnica é utilizada no mecanismo de controle de acesso ao meio, conhecida como Token 

Passing. 

 

CSMA - CD (Carrier Sense Multiple Access - Collision Detection – Acesso 

Múltiplo por Detecção de Portadora – Detecção de Colisão: esta técnica é conhecida 

pela rede local Ethernet, constitui um circuito integrado dedicado, desenvolvido 

especialmente para o controle de fluxo de informações com tecnologia CSMA. Neste 

método, cada um dos nós fica monitorando o meio de transmissão e só transmite quando 

o meio está desocupado. Os nós monitoram as próprias transmissões e cessam de 

transmitir no instante em que detectam a presença de outras transmissões e, neste caso, 
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interpretam o fato como uma colisão. Antes de uma tentativa de retransmissão, os nós 

aguardam um intervalo de tempo selecionado aleatoriamente para evitar nova colisão. 

 

O protocolo TCP/IP usa o mecanismo CSMA-CD. Neste método qualquer estação 

pode receber e enviar dados de e para qualquer outra sem necessidade de aguardar 

solicitação de um mestre, nem obedecer a nenhuma ordem de transmissão. Isso permite 

que qualquer estação tome a iniciativa da transmissão sempre que houver dados 

relevantes a transmitir. 

 

CSMA - BA (Carrier Sense Multiple Access - Bitwise Arbitration - Acesso 

Múltiplo por Detecção de Portadora - Arbitragem de bits): semelhante ao CSMA-

CD, no entanto, quando ocorre uma colisão a estação mais prioritária continua a 

transmissão e a outra aguarda. Quando a transmissão termina, a estação que 

anteriormente colidira, inicia imediatamente a transmissão. Isso evita que ela sofra nova 

colisão no momento de outra tentativa. Este método possui noção de prioridade e tende a 

ter tempo ocioso menor que o CSMA-CD. 

 

Produtor/Consumidor: neste método uma das estações da rede é definida como 

escalonador e seu papel é sincronizar a transmissão dos dados. Em cada ciclo, o 

escalonador solicita a cada uma das estações que ocupe o meio de transmissão por um 

tempo determinado. A estação que possui o controle do meio (produtor) envia 

mensagens a todas as estações da rede. As estações que têm interesse nas comunicações 

(consumidores) aproveitam as mensagens e as demais as ignoram. Ao fim da 

comunicação, a estação informa ao escalonador que solicitou a outra estação que ocupe 

o meio. 
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2.8.4 Exemplos de Aplicações dos Protocolos 

 

RS232-C - Protocolo ponto a ponto, com distância máxima de 15 m entre as 

estações e taxa de transmissão de no máximo 115 kbps. Existem dois caminhos de dados 

independentes e em sentidos opostos neste meio, o que permite que as duas estações 

transmitam e recebam simultaneamente (mecanismo conhecido como full-duplex). 

Normalmente, este protocolo é utilizado para conexão de equipamentos de programação 

ou para interligar um equipamento a um modem ou conversor de protocolos (gateway). 

Apenas as camadas físicas e de enlace estão definidas para este protocolo. A aplicação 

deve ser desenvolvida caso a caso. 

 

RS485 - Protocolo ponto/multiponto com velocidade máxima de 115 kbps e 

distância máxima de 1200 m. No máximo 32 estações podem participar de cada linha, 

mas com o uso de repetidores, até 256 estações podem ser endereçadas. Pode funcionar 

em configurações half-duplex ou full-duplex. Os nós são passivos, bastando interligar 

todas as estações da rede em paralelo.  

 

Esta especificação inclui a camada física e de enlace e, opcionalmente, uma 

camada padronizada de aplicação (Protocolo American Standard Code for Information 

Interchange - ASCII). Graças à simplicidade de configuração, este protocolo é bastante 

utilizado em sistemas de aquisição de dados. O meio físico RS485 é utilizado como base 

na maioria das redes de automação. 

 

IEC61158 - Protocolo criado pela International Electrotechnical Commission 

(IEC) para comunicação entre instrumentos, utilizando os mesmos cabos normalmente 

utilizados para transmissão de sinais analógicos. O meio físico baseia-se em um loop de 

0 a 20 mA com o sinal sendo modulado em tensão. A especificação possui também uma 

camada de enlace com mecanismos mestre/escravo, produtor/consumidor e 

publisher/subscriber. Esta norma é utilizada como base em redes Highway Addressable 

Remote Transducer (HART), Fieldbus Foundation e Profibus. 
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Controller Area Network (CAN) - Rede desenvolvida pela Bosch para interligar 

equipamentos inteligentes em aplicações automotivas ao computador de bordo, por 

exemplo, sistemas de injeção eletrônica, ignição eletrônica, freios ABS, ar-condicionado 

e sensores de temperaturas e pressão de água e óleo. Apenas a camada de enlace é 

padronizada e se baseia no mecanismo produtor/consumidor.  

 

A camada física e de aplicação devem ser desenvolvidas caso a caso. Uma 

associação de fabricantes foi criada para incentivar a aplicação da rede CAN em 

automação industrial, a CIA (CAN in Automation). DeviceNet, CANOpen e CAL são 

algumas das redes baseadas na camada de enlace CAN. 

 

DeviceNet - Implementação da CAN, desenvolvida pela Rockwell Automation. 

Foi transformada em norma internacional — IEC 62026. A DeviceNet é uma rede de 

baixa capacidade, destinada à comunicação entre dispositivos discretos e CLPs ou 

computadores. Tem como principal característica a alta imunidade a ruídos e vibrações 

obtida graças à sua padronização física.  

 

O controle de acesso ao meio é baseado no mecanismo produtor/consumidor, mas 

podem-se utilizar também os mecanismos mestre/escravo, Token-Passing ou mesmo 

sistemas mistos. A taxa de transmissão varia entre 125 kbps a 500 m e 500 kbps a 100 

m. É possível endereçar até 64 nós. A camada de aplicação permite a existência de 

dispositivos inteligentes. 

 

Profibus - Padrão definido pela norma alemã DIN19245 e pelas normas européias 

EN 50170 e EN 50254. Possui mecanismo misto de acesso ao meio, mas o acesso para a 

comunicação entre estações de controle é através de Token-Passing. Utiliza o 

mecanismo mestre/escravo para comunicação entre estações de controle, dispositivos e 

instrumentos. Vários meios físicos podem ser utilizados. O meio principal é o RS-485 

com velocidades entre 9,6 kbps a 1200 m e 115 kbps a 100 m. Este padrão também pode 

utilizar Ethernet, fibra óptica e IEC61158-2 como meio físico As distâncias máximas 
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variam de acordo com este meio. O número máximo de participantes em cada linha, 

incluindo repetidores, é de 32 nós, e uma rede pode ter um total de até 125 participantes.  

 

Há dois tipos de camadas de aplicação no Profibus: Decentralized Periphery (DP) 

utilizada em controladores programáveis e dispositivos, e Process Automation (PA) 

utilizada para formar redes de instrumentos e atuadores inteligentes. O Fieldbus 

Message Specification (FMS) permite a utilização de instrumentos inteligentes e realiza 

a distribuição de controle e programação dos dispositivos por meio de blocos funcionais. 

 

Foundation Fieldbus* - Padrão internacional definido pela IEC e Instrument 

Society of America (ISA) e administrado pela Fieldbus Foundation. Assim como o 

Profibus, também é um padrão de chão de fábrica utilizado para interligar instrumentos, 

atuadores e controladores. Dois meios físicos são possíveis: O Fieldbus H1 usa meio 

físico e enlace definidos na IEC61158 e utiliza os mecanismos produtor/consumidor e 

mestre/escravo. O Fieldbus High Speed Ethernet (HSE) utiliza rede Ethernet de alta 

velocidade (100 Mbps) como meio físico e a mesma camada de enlace do H1. Através 

do FMS, podem -se programar aplicações distribuídas entre todos os participantes da 

rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

* O termo fieldbus, quando denominar barramento genérico, será escrito em minúsculas; quando 

denominar o padrão da Fieldbus Foundation, será escrito com o “F” inicial maiúsculo. 
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Modbus - Criada pela Modicon, era inicialmente uma rede proprietária utilizada 

na comunicação entre CLPs e remotas de telemetria da própria empresa, mas no final da 

década de 80 sua especificação foi aberta e colocada em domínio público. Hoje, uma 

grande variedade de equipamentos possui esta interface, entre eles, CLPs, instrumentos, 

controladores de malha fechada, acionamentos, medidores, remotas, etc. O meio físico 

da rede Modbus é o RS485. Até 256 estações podem se comunicar a 9,6 kbps em 

distâncias de até 1200 m. O controle de acesso ao meio é mestre/escravo e a camada de 

aplicação é bastante simples podendo ser implementada sem dificuldade até por 

programadores pouco experientes. É uma boa opção de baixo custo para a comunicação 

com baixas taxas de transmissão. 

 

Interbus - Rede desenvolvida pela Phoenix Contact, hoje aberta a empresas que 

aderiram ao Interbus Club. Além disso, a Phoenix possui uma variedade de interfaces 

que permitem integrar CLPs de diversos fabricantes à rede. No Interbus, o mecanismo 

de acesso ao meio é chamado de registrador de deslocamento lógico. Isto significa que 

os dados de todas as estações da rede são transmitidos conjuntamente em uma única 

operação. 

 

O controlador mestre da rede sincroniza e controla o fluxo. Este método permite 

otimizar o tempo de rede, pois apenas uma pequena parcela da comunicação é ocupada 

por bits de controle. A taxa de transmissão é de 500 kbps. As estações, em número 

máximo de 512, são ligadas em anel. Não é necessário endereçar os módulos, pois a 

seqüência das estações no anel define o destino e origem dos dados. 

 

Actuator Sensor Interface (Asi) - Rede de dispositivos de baixa capacidade, tem 

como característica mais importante seu meio físico, um cabo chato auto-sustentável, 

com proteção contra interferências eletromagnéticas que é lançado na área dos 

dispositivos discretos. A conexão dos nós pode ser feita de forma simplificada, pois o 

conector envolve o cabo e faz o contato elétrico sem necessidade de nenhuma 

ferramenta. No entanto, a rede tem capacidade muito baixa. Cada nó possui apenas 4 bits 
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de entrada e 4 bits de saída e só é possível endereçar 32 nós. Por este motivo, 

normalmente é usada em conjunto com Profibus apenas no nível de dispositivos; a 

comunicação é mestre-escravo a uma taxa máxima de transmissão de 168 kbps. 

 

Ethernet-TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) - O conjunto 

de protocolos TCP/IP, desenvolvido para implementar as camadas de enlace e rede e 

redes locais, posteriormente tornou-se a base para o funcionamento da internet. Devido à 

falta de um padrão de rede para automação, de seu baixo custo e total padronização, a 

Ethernet-TCP/IP tornou-se o padrão informal em sistemas de automação. Entretanto, 

não é a melhor opção porque o método de acesso ao meio do protocolo TCP (camada de 

enlace) utiliza o mecanismo de controle de acesso ao meio CSMA-CD. Esta tecnologia 

permite a construção de redes com topologias complexas com um número extremamente 

alto de participantes (o protocolo IP v4 pode endereçar mais de 4 bilhões de estações). 

As taxas de transmissão vão até 100 Mbps.  

 

A Open DeviceNet Association (ODVA) desenvolveu o protocolo Ethernet/IP que 

utiliza o endereçamento IP e as altas taxas de transmissão da Ethernet; mas, em vez do 

protocolo de controle de acesso TCP, utiliza o método de enlace produtor/consumidor do 

CAN e a camada de aplicação da DeviceNet. 

 

2.9 Redes de Campo 

 

Na definição da ISA [10] o fieldbus ou barramento de campo é uma linha de 

comunicação serial, digital, bidirecional, de acesso compartilhado para interligação dos 

dispositivos primários de automação. Inclui transmissores/sensores, atuadores e outros 

dispositivos simples, com capacidade de processamento local, instalados na área de 

campo com os dispositivos de controle e automação de nível imediatamente superior. O 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) apresenta-o como um 
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“barramento para interligação generalizada de dispositivos simples, usados em 

instrumentação, controle de processos e automação industrial”. 

 

A Figura 2.11 ilustra um exemplo de instrumentação com interligação tradicional 

(ponto a ponto) e a Figura 2.12 ilustra um exemplo de topologia de instrumentação 

interligado em barramento de campo. 

 

CONVENCIONAL 4-20 mA:

SUBSISTEMA 
DE I/O

PLC

 
 

Figura 2.11. Ilustrativo de Interligação de Instrumentos Segundo o Método Ponto a 
Ponto Tradicional (Elaborada pelo Autor) 
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Figura 2.12. Ilustrativo de Interligação de Instrumentos em Barramento de Campo 
- Fonte: Smar (1998) 

 

2.9.1 Características das Redes de Campo 

 

O fieldbus é uma rede local projetada para trabalhar no nível hierárquico mais 

baixo dos sistemas, e um de seus propósitos é permitir a comunicação entre 

componentes do sistema de quaisquer fabricantes. 

 

Em uma etapa inicial, o fieldbus visa substituir as ligações tradicionais (ponto a 

ponto) e os módulos de entrada e saída dos controladores, na interligação destes 

controladores, pelos dispositivos de campo. Entretanto, o potencial para mudanças 

implícito no fieldbus estende-se muito além desta etapa. Os controladores podem se 

mover para junto dos instrumentos ou atuadores, transformando toda a malha de controle 

local do processo em uma malha de segurança máxima [15][19]. 
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A comunicação aberta, em que diferentes equipamentos conversam entre si, tem 

sido um constante desafio mesmo no exterior, onde a ISO realiza importantes estudos 

condensados nos padrões OSI. Várias associações de usuários e fabricantes e alguns 

organismos normativos nacionais e internacionais participam de projetos de 

padronização do sistema fieldbus. 

 

A IEC, na tentativa de solucionar este problema, criou um grupo de trabalho para 

elaborar uma norma para redes de chão de fábrica, a IEC 61158. Os principais requisitos 

funcionais que nortearam os trabalhos de avaliação das diversas propostas candidatas ao 

padrão fieldbus são: minimização de custos por conexão e aproveitamento do 

investimento em cabeamento instalado; simplicidade de implementação; otimização do 

balanço entre alcance; taxa de transmissão; número de dispositivos; bitola de cabo; 

alimentação via barramento; segurança intrínseca; adoção do modelo OSI/ISO reduzido 

à camada física, camada de enlace (gestão de rede e de estação) e camada de aplicação; 

compatibilidade; interoperabilidade e custos. O resultado deste trabalho foi a 

especificação publicada em 2000, na qual a IEC reconhece 8 padrões de redes de chão 

de fabrica, relacionados a seguir [12][17][31]: 

 

a. ControNet; 

b. Foundation Fielbus H1; 

c. Foundation Fieldbus HSE; 

d. Interbus; 

e. P-Net; 

f. Profibus; 

g. SwiftNet; 

h. WorldFip 

 

Portanto, esta filosofia permite a redução do trabalho de projeto, a versatilidade na 

especificação de topologia de ligação e a redundância, por exemplo, a facilidade de 

instalação física do sistema, entre outras. Conseqüentemente, diminui custos e viabiliza 
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mais facilmente as implantações. Pode-se então imaginar que as vantagens dos sistemas 

fieldbus são ilimitadas. Entretanto, um grande problema que se constata hoje é a 

existência de inúmeros protocolos concorrentes. Apesar de ter havido um esforço 

considerável visando a utilização de apenas um tipo de rede com apenas um protocolo, 

este objetivo não foi alcançado devido a considerações de ordem técnica associadas a 

interesses econômicos e políticos. 

 

Observa-se que os diversos padrões de redes de campo com protocolo aberto 

possuem características diferentes que podem torná-los mais ou menos adequados a uma 

aplicação específica. Portanto, o engenheiro responsável tem a missão de avaliar qual 

protocolo de comunicação atende a sua instalação, ou seja, qual traz maior flexibilidade 

e interoperabilidade para que o instrumento de um determinado fabricante possa ser 

substituído pelo instrumento de outro sem que haja qualquer perturbação. A escolha de 

um determinado tipo de rede depende fundamentalmente do nível de complexidade das 

cadeias de controle e do tipo de dispositivos em questão. O anexo D deste trabalho de 

pesquisa relaciona as principais características de funcionalidade de alguns dos 

protocolos de comunicação disponíveis hoje no mercado. 

 

2.9.2 Classificação das Redes 

 

As redes industriais são padronizadas de acordo com três níveis de hierarquia, em 

que cada qual é responsável pela conexão de diferentes tipos de equipamentos às suas 

próprias características de informação. A Figura 2.13 ilustra os três principais níveis de 

rede industrial [19] [20]. 
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Controle Discreto

Nível de Controle

Nível de
Informação

 
 

Figura 2.13. Ilustrativo da Arquitetura Tradicional de Rede Industrial – Fonte: 

Smar (2001) 
 

O nível mais alto, de informação da rede, é destinado a um computador central que 

processa o escalonamento da produção da instalação e permite operações de 

monitoramento estatístico, sendo implementado, geralmente, por software gerenciais 

(MIS). O padrão Ethernet, operando com o protocolo TCP/IP, é o mais comumente 

utilizado neste nível. 

 

O nível intermediário, de controle da rede, é a rede central localizada na instalação 

incorporando PLCs, SDCDs e PCs. A informação deve trafegar neste nível em tempo 

real para garantir a atualização dos dados nos software que supervisionam a aplicação. 

 

O nível mais baixo, de controle discreto, refere-se, geralmente, às ligações físicas 

da rede ou ao nível de I/O. Este nível de rede conecta os equipamentos de nível mais 

baixo às partes físicas e de controle. Neste nível encontram-se os sensores discretos, 

contatores e blocos de I/O. 
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As redes industriais são classificadas conforme o tipo de equipamento que lhes é 

conectado e o tipo de dados que transportam. Os dados podem ser bits, bytes ou blocos. 

As redes com dados em formato de bits, ou sensorbus, transmitem sinais discretos 

contendo simples condições ON/OFF. As redes com dados em formato de byte, ou 

devicebus, podem conter pacotes de informações discretas e/ou analógicas, e as redes 

com dados em formato de bloco, ou fieldbus, são capazes de transmitir pacotes de 

informação de tamanhos variáveis. A Figura 2.14 ilustra os tipos de rede e a forma de 

transmissão dos dados. 

 

FIELDBUS

IEC/ISA SP50
FIELDBUS FOUNDATION

Profibus PA
HARD

DEVICEBUS

DeviceNet
SDS

Profibus DP
Lonworks
Interbus S

Controle
Avançado

Controle
Lógico

SENSORBUS

Seriplex
ASI

Interbus Loop

No  nível
do  bit

No  nível
do  byte

No  nível
do  bloco

Tipo   de
Dispositivos

Dispositivos
simples

Dispositivos
Complexos

Controle de
"Loop"

Tipo de
Controle

 
Figura 2.14. Domínio de Aplicação dos Tipos de Rede – Fonte: Smar (1998) 

 

A rede sensorbus conecta equipamentos simples e pequenos diretamente à rede. Os 

equipamentos deste tipo de rede necessitam de comunicação rápida em níveis discretos e 

são tipicamente sensores e atuadores de baixo custo. Estas redes não almejam cobrir 

grandes distâncias, sua principal preocupação é manter os custos de conexão tão baixos 
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quanto possível. Exemplos típicos de rede sensorbus incluem Seriplex, ASI e 

INTERBUS Loop. 

 

A rede devicebus preenche o espaço entre redes sensorbus e fieldbus e pode cobrir 

distâncias de até 500 m. Os equipamentos conectados a esta rede terão mais pontos 

discretos, alguns dados analógicos ou uma mistura de ambos. Além disso, algumas 

destas redes permitem a transferência de blocos em menor prioridade em comparação à 

transferência de dados no formato de bytes. Esta rede tem os mesmos requisitos de 

transferência rápida de dados da rede de sensorbus, mas consegue gerenciar mais 

equipamentos e dados. Alguns exemplos de redes deste tipo incluem DeviceNet, Smart 

Distributed System (SDS), Profibus DP, LONWorks e INTERBUS-S. 

 

A rede fieldbus interliga os equipamentos de I/O mais inteligentes e pode cobrir 

distâncias maiores. Os equipamentos acoplados à rede possuem inteligência para 

desempenhar funções específicas de controle, como loops Proporcional, Integral e 

Derivativo (PID), controle de fluxo de informações e processos. Os tempos de 

transferência podem ser longos, mas a rede deve ser capaz de se comunicar por vários 

tipos de dados (discretos, analógicos, parâmetros, programas e informações do usuário). 

Exemplos de redes fieldbus incluem IEC/ISA SP50, Foundation Fieldbus, Profibus PA e 

HART. 

 

2.10 Padrão IEEE 1451 para Interface de Sensores e Atuadores Inteligentes 

 

Na tentativa de interfacear o transdutor inteligente com os diversos tipos de redes e 

protocolos existentes, a IEEE, por meio do padrão IEEE P1451, publicou uma série de 

normas composta por várias partes. Seu objetivo é facilitar a tarefa de criar soluções 

baseadas nas tecnologias de rede existentes, bem como criar conexões padronizadas com 

os dispositivos inteligentes e arquitetura de software comum. Este padrão determina 
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como os sensores e atuadores podem ser ligados diretamente a uma rede de controle, 

incluindo a Ethernet. 

 

A norma tem outros objetivos, como: possibilitar o desenvolvimento de interfaces 

independentes da rede e do fabricante do transdutor; permitir a substituição e 

movimentação fácil dos transdutores; eliminar os erros típicos nas fases de configuração 

manual; suportar modelos gerais de dados dos transdutores, como: controle, 

configuração, tempo e calibração; e desenvolver a especificação técnica eletrônica que 

permanece junto ao transdutor durante a sua operação. 

 

A principal função do padrão IEEE P1451 é definir o padrão de comunicação para 

transdutores inteligentes independentes do hardware. Outra característica importante é o 

desenvolvimento do padrão em consenso com usuários e fabricantes de sensores, 

atuadores e sistemas de medida. Outro propósito da norma é prover um conjunto de 

interfaces para a conexão de sensores e atuadores de instrumentos existentes e de redes 

de controle (padronização para a conectividade de transdutores); pretende, também, 

promover o desenvolvimento da conexão de transdutores, instrumentos e redes de 

controle de qualquer fabricante. As partes do padrão IEEE P1451 são as seguintes [20] 

[21]: 

 

IEEE Std 1451.1 – Padrão publicado em 1999, - Network Capable Application 

Processor (NCAP) Information Model For Smart Transducers. Este padrão define um 

modelo de objeto comum para transdutor inteligente e especificações de interface para 

os componentes do modelo; 

 

IEEE Std 1451.2 – Padrão publicado em 1997 – Transducer to Microprocessor 

Communication Protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats. Este 

padrão define o modelo de interface com o transdutor inteligente STIM (Smart 

Transducer Interface Module), TEDS e interface digital para acessar dados; 
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IEEE P1451.3 – Padrão publicado em 2003 – Digital Communication and 

Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats for Distributed Multidrop Systems. 

Este padrão define uma interface para transdutores ligados em uma configuração 

multidrop; 

 

IEEE P1451.4 - Padrão publicado em 2004 – Mixed-mode Communication 

Protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats. Este padrão define um 

modo misto de interface tipo plug-and-play que combina saída de sensor analógico com 

informações das TEDS; 

 

IEEE. P1451.0, em desenvolvimento – (Início:10/2002) - A Physical-Layer 

Independent NCAP-to-Transducer Module Interface .Este padrão define a 

funcionalidade básica do transdutor, a TEDS e fixa o comando básico. 

 

IEEE. P1451.5, em desenvolvimento – (Início 12/2002) – A Smart Transducer 

Interface for Sensor and Actuators – Wireless Communication Protocols and Transducer 

Electronic Data Sheets (TEDS) Formats. Este padrão estabelece o método de 

comunicação sem fio, o transdutor para o formato dos dados e reconhece a interface e 

protocolo sem fio para facilitar a uso das diferentes tecnologias existente da solução sem 

fio. 

 

A Figura 2.15 representa a arquitetura do padrão IEEE 1451 e a Figura 2.16, as 

alternativas de interfaces de sensores e atuadores inteligentes definidas na família do 

padrão IEEE 1451, conforme exposto anteriormente. 
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Figura 2.15. Arquitetura do Padrão IEEE 1451 - Fonte: IEEE (2006) 
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Figura 2.16. Ilustrativo das Alternativas de Interfaces de Sensores e Atuadores 
Inteligentes – Padrão IEEE 1451 - Fonte: IEEE (2006) 
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O padrão IEEE P1451 apresenta alguns pontos interessantes, pois não é 

caracterizado como uma rede, e sim como uma interface entre os transdutores e as redes 

existentes.Visa a independência do hardware da rede, simplificando o primeiro projeto 

de implementação de um transdutor inteligente, aproveitando-se a maior parte do 

trabalho. Com isso se consegue a simplificação do hardware e do software de controle e 

também das redes existentes, facilitando a implementação de múltiplas redes.  

 

Portanto, o padrão IEEE P1451 requer poucas mudanças na arquitetura dos 

produtos existentes. Com este conceito pode-se aproximar muito a inteligência do ponto 

de medida ou controle, reduzindo o custo de integração e mantendo o sistema 

distribuído. Assim sendo, há uma forte tendência de aplicar o padrão IEEE 1451, devido 

às inúmeras vantagens proporcionadas por esta série de normas, conforme dissertado 

neste trabalho. 

 

2.11 Redes de Sensores Sem Fio 

 

Na última década, houve um grande avanço tecnológico na área de sensores, 

circuitos integrados e comunicação sem fio, que levou à criação de redes de sensores 

sem fio (RSSF). Tipicamente, uma RSSF é composta por centenas de milhares de nodos. 

Cada nodo sensor é um elemento computacional com capacidade de processamento, 

memória, interface de comunicação sem fio e um ou mais sensores (temperatura, som, 

umidade, por exemplo) [22] [23]. 

 

Os nodos coletam dados via sensores, processam localmente ou coordenadamente 

entre vizinhos podendo enviar a informação para o usuário. Além do sensor, o nodo da 

rede apresenta recursos de processamento, armazenamento de informações, fonte de 

energia e interface de comunicação. A Figura 2.17 ilustra o hardware básico de um nodo 

sensor. 
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Figura 2.17. Ilustrativo da Arquitetura Básica de um Nodo (Elaborada pelo Autor) 
 

A redução do tamanho do sensor tem como conseqüência a redução do tamanho e 

capacidade de seus componentes. Para se ter uma noção das escalas envolvidas, alguns 

processadores são de 8 bits com freqüência de 10 MHz, os transdutores possuem largura 

de banda de 1 kbit/s a 1 Mbits, e a capacidade de memória pode ser de 128 kbytes a 1 

Mbytes [22] [23]. 

 

A escolha da bateria a ser utilizada nos nodos sensores deve considerar diversas 

características, como volume, condições de temperatura, capacidade inicial e tecnologia 

de fabricação da bateria (linear simples, lítio NR e lítio Coin Cell). Assim sendo, os 

nodos sensores com estas características possuem recursos bastante limitados. 

 

2.11.1 Características das Redes de Sensores Sem Fio  

 

Um nodo difunde (ou pede) informações baseadas em atributos, como faixa de 

temperatura, níveis de vibrações, localização espacial ou limite de velocidade. Outra 

característica peculiar é que se espera que nodos sensores atendam a requisitos 
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específicos da aplicação, porém é comum que eles atendam a um só atributo ou, no 

máximo, a alguns poucos atributos combinados. 

 

Uma última característica específica é a consciência de localização dos nodos 

sensores, pois a maioria de dados coletados no ambiente é baseada em sua localização, 

sendo desejável que o nodo a conheça e transmita quando necessário. Deve-se observar 

que a mobilidade em sensores deste tipo é uma eventualidade. Sensores para coletar 

dados de batimentos cardíacos, umidade, temperatura e similares serão provavelmente 

estáticos, enquanto sensores colocados na superfície do oceano para medir salinidade ou 

poluição serão provavelmente móveis.  

 

2.11.2 Nodos de Interface com Outras Redes e Interconexão de Sensores e 

Atuadores 

 

A comunicação da rede de sensores com outras redes ocorre por meio de nodos 

chamados gateways. Mensagens percorrem a rede de sensores até chegar a um gateway 

que, por sua vez, irá encaminhá-las por uma rede como a internet até um computador 

onde roda a aplicação. 

 

A Figura 2.18 ilustra um modelo genérico de uma RSSF conectada a uma rede fixa 

por meio de um nodo gateway. 
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Figura 218.  Ilustrativo do Modelo Genérico de uma Rede de Sensores Sem Fio – 
Fonte: Loureiro (2002) 

 

Os transdutores (sensores e atuadores inteligentes) são empregados em diversos 

cenários. Isso tem levado à construção dos mais diferentes tipos de transdutores, difíceis 

de ser conectados de forma eficiente e econômica. Na pratica, existem várias soluções de 

interconexão de sensores, com vantagens e desvantagens, conforme a classe de aplicação 

especifica. 

 

Uma solução possível é o uso da comunicação digital entre os transdutores, que 

devem possuir um microprocessador capaz de tratar dessa transmissão. Isso pode ser 

feito de diversas formas já que existem diferentes protocolos de comunicação para as 

camadas física e de enlace. Portanto, é possível projetar transdutores para trabalhar com 

diferentes protocolos de comunicação. Na prática, essa é uma solução inviável devido à 

quantidade de combinações que pode haver. 

 

Como alternativa, foi proposto o padrão IEEE 1451.5 – Wireless Communication 

Protocols and Transducer Electronic Data Sheets (TEDS) Formats, exposto na seção 

2.10 deste trabalho, que tem como objetivo definir interfaces de comunicação para 

transdutores e facilitar o desenvolvimento de transdutores que podem ser conectados a 
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uma rede, sistema ou instrumento usando protocolos de comunicação disponíveis no 

mercado. 

 

2.11.3 Áreas de Aplicação de Redes de Sensores Sem Fio 

 

Este tipo de rede pode ser aplicado no monitoramento, rastreamento, coordenação 

e processamento em diferentes contextos. Por exemplo, pode-se interconectar sensores 

para fazer o monitoramento e controle das condições ambientais numa floresta, em um 

rio que abastece uma cidade, em um oceano ou um planeta. 

 

A interconexão de sensores por meio de redes sem fio com a finalidade de 

executar uma tarefa de sensoriamento maior, possivelmente revolucionará a coleta e 

processamento de informações. A seguir, estão relacionados alguns setores onde já 

existem exemplos práticos de aplicações de RSSFs: 

 

Produção Industrial: monitoramento de parâmetros como fluxo, pressão, 

temperatura e nível em indústrias petroquímicas, refinarias, fabricas e siderúrgicas para 

identificação de problemas como vazamento e aquecimento. 

 

Distribuição de Energia, Gás e Água: monitoramento de parâmetros como fluxo, 

pressão, temperatura e nível em linhas de distribuição de energia e sistemas de 

distribuição de gás e água. 

 

Extração de Petróleo e Gás : o monitoramento das operações de extração de 

petróleo e gás é crítico, principalmente nas plataformas em alto mar. 

 

Industria da Aviação: aplicação cada vez mais presente da tecnologia de fly-by-wire 

onde transdutores (sensores e atuadores) são largamente utilizados. O problema é a 
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quantidade de cabos necessários a essa interconexão, conforme exemplo ilustrativo da 

Figura 2.19. Neste caso, os sensores sem fio estão começando a ser utilizados. 

 

 

 
 

Figura 2.19. Ilustrativo dos Cabos na Industria da Aviação – Fonte: Loureiro 

(2003) 

 

As RSSFs têm um grande potencial econômico, apresentando muitos desafios na 

construção do sistema. Várias aplicações dependem fundamentalmente de uma rede de 

sensores sem fio, como aquelas que coletam dados em regiões de difícil acesso ou 

perigosas, ou outras que monitoram parâmetros biológicos do organismo humano [22]. 

Essas redes devem se popularizar à medida que o hardware utilizado tiver maior 

capacidade e apresente menores custos. Entretanto, a fonte de energia ainda será um 

problema fundamental.  

 

Muitas características das redes de sensores, como autodiagnósticos, localização, 

mecanismo de endereçamento, coleta de dados envolvendo problemas de cobertura de 

área e exposição, topologia dinâmica, arquitetura da aplicação, mecanismo de segurança 

e tráfego são desafios em relação aos sistemas distribuídos tradicionais, entretanto as 

RSSFs representam novas oportunidades de pesquisa. 
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3 TOPOLOGIA GERAL DE UM SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO E 

DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSO DE UMA 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
 

3.1 Aspectos Gerais 

 

Este capítulo apresenta a topologia geral de um sistema de abastecimento de água 

urbano, suas partes constituintes, seu sistema de automação, bem como um breve 

descritivo das etapas do processo de tratamento em si. Este trabalho de pesquisa elegeu o 

processo de tratamento de água para propor um sistema de gestão com base nos atuais 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos de instrumentação inteligente e redes de 

campo. 

3.2 Partes Constituintes do Sistema de Abastecimento de Água 

 

A concepção dos sistemas de abastecimento de água varia muito conforme o porte 

da cidade, sua topografia e localização geográfica em relação aos mananciais. De um 

modo geral, os sistemas são constituídos dos seguintes elementos: manancial, estruturas 

para captação, estação elevatória (EE), adutora, estação de tratamento de água (ETA), 

reservatório e rede de distribuição [24]. 

 

A Figura 3.1 ilustra as partes constituintes de um sistema de abastecimento 

de água. 
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Figura 3.1. Sistema de Abastecimento de Água. Fonte: Orsini (1996) 
 

3.2.1 Manancial 

 

É o corpo de água, superficial ou subterrâneo, de onde é retirada a água para o 

abastecimento. Deve fornecer vazão suficiente para atender à demanda no período de 

projeto e ser considerado satisfatório sob o ponto de vista sanitário. 

 

3.2.2 Captação 

 

É o conjunto de obras destinadas a retirar a água do manancial. Existem vários 

tipos de captação nos mananciais de superfície, cujas características são determinadas 

pelo porte e conformação do leito desses corpos de água associados à topografia e 

geologia locais, bem como pela velocidade, qualidade e variação do nível da água. Na 

maioria dos casos utiliza-se captação direta com estruturas como barragem de nível, 

canal de regularização, canal de derivação, torre de tomada, poço de derivação e 

reservatório de regularização.  

 

As obras de captação devem ser projetadas e construídas para proporcionar e 

assegurar, tanto quanto possível, as condições necessárias para a entrada de água da 
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melhor qualidade durante todo o ano. Portanto, durante a elaboração de um projeto, 

deve-se ter sempre em vista a facilidade de operação e a manutenção a longo prazo. 

 

3.2.3 Estação Elevatória 

 

Os sistemas de abastecimento de água possuem, normalmente, varias estações 

elevatórias para o recalque de água bruta e de água tratada. Possuem, também, 

“boosters”, que são elevatórias destinadas a aumentar a pressão em adutoras ou em redes 

de distribuição da água. As estações elevatórias de água funcionam com bombas 

centrifugas que retiram a água do poço de sucção e a recalcam para outra unidade do 

sistema, como a ETA, o reservatório ou a rede. 

 

3.2.4 Adutora 

 

Adutoras são canalizações dos sistemas de abastecimento que transportam a água 

entre as unidades que precedem a rede de distribuição. Não distribuem a água aos 

consumidores, mas podem possuir derivações — as subadutoras. Quanto à natureza da 

água transportada, as adutoras podem ser classificadas em adutoras de água bruta e 

adutoras de água tratada. Sob o ponto de vista hidráulico dividem-se nos tipos abaixo: 

 

a) adutoras por gravidade, que transportam a água de uma cota mais elevada para 

outra mais baixa e que podem ser em conduto forçado, onde a água está sob 

pressão maior do que a pressão atmosférica; em conduto livre, onde a água 

permanece sob pressão atmosférica; ou podem, ainda, ser uma combinação de 

condutos forçados e livres; 
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b) adutoras de recalque, que transportam a água de uma cota mais baixa a outra 

mais elevada por meio de uma elevatória; podem ter uma única instalação de 

recalque ou instalações de recalques múltiplos; 

 

c) adutoras mistas, com trechos por gravidade e trechos por recalque. 

 

3.2.5 Estação de Tratamento de Água 

 

Os sistemas de abastecimento de água devem fornecer água potável de boa 

qualidade à população, sempre em estrita conformidade com as normas e padrões de 

potabilidade vigente no país. O tratamento de água pode se utilizar da coagulação 

química ou prescindir desse processo. As tecnologias diferenciam-se, também, conforme 

o tipo de filtração, que pode ser rápida ou lenta [25]. 

 

A Figura 3.2 representa as tecnologias destinadas ao tratamento da água para o 

consumo humano. 
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Figura 3.2. Classificação das Tecnologias de Tratamento da Água Destinada ao 
Consumo Humano. Fonte: Di Bernardo (1993). 

 

3.2.6 Reservatório  

 

Os reservatórios de distribuição de água são projetados para cumprir as 

seguintes funções: funcionar como volantes da distribuição, atendendo à variação 

horária do consumo; assegurar uma reserva de água para combate a incêndios; manter 

uma reserva para atender a emergências, como acidentes, reparo nas instalações, 

interrupções da adução, etc. e manter a pressão na rede de distribuição. Dependendo da 
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configuração e posição em relação à rede de distribuição, podem se classificados em 

enterrados, semi-enterrados, apoiados ou elevados, de montante ou de jusante. 

 

3.2.7 Rede de Distribuição 

 

É a unidade do sistema constituída por um conjunto de tubulações que conduz a 

água para os pontos de consumo. Na rede de distribuição há condutos principais e 

secundários. Condutos principais são as canalizações de maior diâmetro, responsáveis 

pela alimentação dos condutos secundários. São dispostos conforme os diferentes 

traçados das redes que podem ser ramificadas, malhadas ou mistas. Os condutos 

secundários, de menor diâmetro, abastecem os consumidores atendidos pelo sistema.  

 

Os valores de pressão recomendados para o funcionamento da rede de distribuição 

de água no Estado de São Paulo onde a Sabesp opera a maior parte dos sistemas são: 

 

• pressão estática máxima de 500 kPa (50 m H2O); 

• pressão dinâmica mínima de100 kPa (10 m H2O). 

 

Para atender a esses limites, as redes de distribuição podem ser divididas por zonas 

de controle de pressão, com reservatórios próprios ou simplesmente com válvulas 

redutoras de pressão. 

 

3.3 Descrição das Unidades de Processo de uma Estação de Tratamento de Água 

Típica 

 
O tratamento de água é composto por várias etapas, representadas por unidades 

específicas, onde ocorrem processos físicos ou químicos. Tais unidades que exigem alto 

grau de eficiência e precisão e, sobretudo, um sistema de gestão que contribua para a 

otimização das operações e forneça subsídios para a tomada de decisão. 
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A Figura 3.3 ilustra um esquema geral de tratamento de água, onde são detalhadas as 

etapas constituintes deste processo. 

 

 
 

Figura 3.3. Esquema Geral de uma Estação de Tratamento de Água. Fonte: 

Universidade da Água (2006) 

 

Os métodos gerais de tratamento visam a melhoria da qualidade da água 

para abastecimento, e têm como objetivos a remoção de bactérias, protozoários, 

microrganismos, e demais substâncias e compostos orgânicos deletérios à saúde 

humana; remoção de gosto e odor; redução da mineralização excessiva e da turbidez e 

corrosividade. 
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O processo de tratamento inclui as seguintes etapas: aeração, coagulação, 

floculação, decantação ou sedimentação, filtração, tratamento por contato, correção da 

dureza, desinfecção, remoção de gosto e odor, controle da corrosão, cloração e 

fluoretação. O tratamento se inicia na entrada da água na estação, na fase chamada de 

pré-tratamento, que consiste na aplicação de sulfato de alumínio, cal e cloro. A água 

bombeada do manancial, ou água bruta recebe quantidades maiores ou menores desses 

produtos químicos, conforme a qualidade que apresenta. 

 

Aeração - É o processo de tratamento que promove o aumento da área de contato 

entre a água e o ar, a fim de facilitar o intercâmbio ou troca de gases e substâncias 

voláteis entre eles. A aeração, de modo geral, destina-se a remover gases 

dissolvidos; introduzir oxigênio na água; remover substâncias causadoras de gosto 

e odor; remover gás carbônico e reduzir corrosividade e consumo de álcalis a fim 

de se atingir valor mais elevado de pH. 

 

O processo de aeração será satisfatório se as seguintes condições forem atingidas 

simultaneamente: a) concentração de oxigênio dissolvido entre 7 e 10 ppm; b) 

concentração de gás carbônico entre 3 e 5 ppm e ausência completa de gás sulfídrico 

[25] [26]. 

 

Coagulação - A coagulação aglutina as partículas finas em suspensão e em estado 

coloidal e as impurezas dissolvidas na água; essa aglutinação resulta em flocos 

gelatinosos que serão subseqüentemente removidos pela decantação e filtração. 

 

Os reagentes empregados neste processo são coagulantes, alcalinizantes e 

auxiliares da coagulação. Os processos de coagulação envolvem a dispersão coagulante, 

a reação com a alcalinidade para a formação de gel e hidróxido e, finalmente, a 

aglomeração dessa gelatina para a formação do floco. Esse fenômeno ocorre em dois 

pontos da ETA; durante a coagulação propriamente dita, que é considerada um processo 
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de mistura rápida e lenta, e durante a floculação, que é considerado um processo de 

mistura lenta. 

 

Floculação - Processo subseqüente ou simultâneo à coagulação, cuja característica 

fundamental é a formação de aglomerados gelatinosos, ou flocos, resultado da reação 

entre o produto químico coagulante e as impurezas da água. 

 

Decantação ou Sedimentação - É o processo de deposição de matérias em 

suspensão provocado pela ação da gravidade, ou seja, é etapa na qual os flocos 

submergem e se depositam no fundo do tanque de decantação, separando-se da água. A 

decantação é a operação de preparo da água para a filtração. Quanto mais eficiente for a 

decantação, melhor será a filtração. 

 

Filtração - Consiste em passar a água através de materiais porosos capazes de 

remover impurezas. Nesta etapa, os filtros retêm os pequenos flocos e impurezas em 

suspensão que não foram removidas no decantador. Em geral, as unidades filtrantes são 

formadas por camadas de carvão antracitoso, areia e seixos de tamanhos variados e 

possuem reservatório para lavagem, que é realizada em períodos pré-estabelecidos ou 

determinada pela perda de carga dos filtros. 

 

Correção de Dureza - É o processo que controla o excesso de sais de cálcio e 

magnésio, substâncias que provocam incrustações e conferem gosto acentuado à água. 

 

Correção de pH - Consiste na aplicação de produtos químicos para correção do 

excesso de acidez ou alcalinidade, que também possuem propriedades incrustantes e 

acentuam o gosto de sais de cálcio e magnésio presentes na água. O principal objetivo 

desta ação é proteger as estruturas de armazenamento e distribuição da água da formação 

de crostas. 
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Desinfecção - Destruição ou inativação de patógenos transmissores de doenças e 

de outros organismos indesejáveis. 

 

Controle de Gosto e Odor - Processos físicos e químicos que visam melhorar o 

paladar de certas águas. As principais causas de gosto e odor são algas, vegetais em 

decomposição, bactérias e resíduos industriais. 

 

Fluoretação - Consiste na aplicação de compostos químicos contendo flúor em 

dosagens adequadas para a prevenção de cárie dentária. Segundo estudos, essa aplicação 

reduz a incidência de cáries dentarias em até 60%. 

 

Casa de Química - Esta instalação é responsável pela armazenagem, preparação e 

dosagem dos produtos químicos aplicados nos diversos pontos estratégicos da linha de 

tratamento da ETA. 

 

3.4 Automação no Sistema de Abastecimento de Água 

 

Devido à importância dos sistemas eficientes de abastecimento de água têm-se 

envidado grandes esforços e direcionado elevados investimentos, particularmente nas 

últimas décadas do século 20, para levar água de boa qualidade ao maior número 

possível de usuários. Isso vem ocorrendo de maneira acentuada nos países em 

desenvolvimento, cujo fornecimento desse serviço é realizado de uma forma mais 

precária. Alem de um serviço de qualidade, é necessário promover a otimização das 

condições operacionais e de gestão, bem como a modernização do sistema de 

abastecimento de água. Atualmente, há projetos de automação dos sistemas de 

abastecimento de água funcionando de forma integrada, com o objetivo de proporcionar 

tais melhorias.  
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Alguns projetos já foram implantados especialmente no Estado de São Paulo, onde 

a Sabesp opera grande parte do sistema. Exemplos de tais projetos incluem: 

 

• modelagem do sistema hidráulico; 

• modelagem das estações de tratamento de água e esgoto sanitário; 

•  automatização das instalações operacionais com integração das informações 

por meio do sistema SCADA; 

•  implementação de Sistema de Informações Georeferenciado (SIG), que é um 

sistema computadorizado de gerenciamento de bases de dados para captura, 

armazenamento, recuperação, análise e visualização de dados espaciais 

(posicionalmente definidos) ; e 

• modelos para sistemas de supervisão e controle operacional. 

 

O número de recursos envolvidos na automação do sistema de abastecimento de 

água é muito grande, mas pode ser dividido em três grandes conjuntos básicos: o 

controle automático, a supervisão e a aquisição de dados. Entretanto, dependendo do 

sistema e da localidade, cada um destes métodos são aplicados isoladamente. 

 

O controle automático é responsável pela manutenção das condições 

operacionais do processo dentro de parâmetros pré-definidos, sem a necessidade de 

intervenção humana. Lê as condições do processo através de instrumentos e atua nos 

sistemas de controle de posição de válvulas, velocidade de motores, dosagem de 

produtos químicos, níveis dos reservatórios, vazões e pressões do sistema. 

 

A supervisão eletrônica utiliza tecnologias de comunicação de dados e sistemas 

computacionais para concentrar todas as informações de um sistema, instalação ou 

conjunto de instalações em um único posto de operação. Através da supervisão 

eletrônica, um ou mais operadores podem operar grande quantidade de equipamentos 

distribuídos ao longo de uma extensa área. O Sistema de Controle Operacional de 

Abastecimento (SCOA) da Sabesp é um dos exemplos de sistema de supervisão 
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eletrônica, pois reúne as informações relativas à adução e ao abastecimento de água de 

toda a região metropolitana de São Paulo no Centro de Controle Operacional. Assim, 

reduz a necessidade de destacar operadores para todas as estações elevatórias de água. A 

utilização de recursos gráficos e rotinas de alarme possibilitam a visualização imediata 

do estado do processo e de falhas em equipamentos. 

 

O processo de aquisição de dados emprega tecnologias de comunicação, 

sistemas computacionais e de banco de dados para o armazenamento e análise das 

informações sobre o processo. Os dados armazenados podem ser exibidos em forma de 

tabelas ou gráficos que apresentam uma visão instantânea da evolução do processo. Há 

também um esforço muito grande para integrar os dados do processo com o sistema 

corporativo a fim de possibilitar a gestão global do sistema. O sistema PIMS é um 

exemplo dessa integração. De forma geral, os dados armazenados são utilizados para: 

otimizar parâmetros de controle, analisar grandes períodos de tempo, determinar causas 

de falhas, realizar manutenção preditiva e monitorar o comportamento hidráulico do 

sistema quando uma determinada bomba é ligada e desligada (análise e eventos). 
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4 ARQUITETURA DE HARDWARE E ALGORITMO DE 

GESTÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA TÍPICAS OPERADAS MANUALMENTE OU 

OPERADAS COM AUTOMAÇÃO PARCIAL 
 

 

4.1 Aspectos Gerais 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o sistema de automação de uma 

estação de tratamento de água típica, ilustrando as etapas do processo, as variáveis 

controladas nessas etapas, e a arquitetura dos sistemas de automação existentes. 

Observa-se que no Brasil somente algumas poucas estações de tratamento de água 

dispõem de um sistema parcial de automação. 

 

A Figura 4.1 representa uma estação de tratamento de água típica com as unidades 

de mistura rápida; floculadores, decantadores, filtros, casa de química, reservatório de 

água de lavagem dos filtros e reservatório de água tratada. 

 



105 

xxx
x

 x  x
x  x
x  x

Decantadores

CASA   DE   QUIMICA

RESERVATÓRIO    DE
ÁGUA    TRATADA

RESERVATÓRIO    DE
ÁGUA   DE LAVAGEM   DOS

FILTROS

SULFATO

CAL

C
LO

R
O

C
al

   
pa

ra
   

co
rr

ig
ir 

  p
H

  f
in

al

PARA      DISTRIBUIÇÃOE.E.

FILTROS
MISTURA RÁPIDA

FLOCULADORES

 
Figura 4.1. Esquema Típico de uma ETA Convencional. Fonte: Orsini (1996) 

 

4.2 Descrição da Operação, da Arquitetura de Hardware e da Documentação de 

Controle de Estações de Tratamento de Água Típicas  

 

No Brasil, a maioria das estações de tratamento de água é operada e controlada por 

intervenção humana durante vinte e quatro horas. A portaria 518/2004 do Ministério da 

Saúde [27] determina que a água produzida e distribuída para consumo humano deve ser 

monitorada a fim de garantir os padrões de potabilidade e qualidade estabelecidos. 

 

Conforme exposto no item 3.3 do capítulo anterior, o processo de tratamento de 

água ocorre em diversas etapas. Para atender aos requisitos estabelecidos é necessário 

monitorar e controlar as variáveis de cada uma dessas etapas, conforme descrição a 

seguir. 
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Pré-Coagulação: nesta etapa, que ocorre logo no início do processo, verifica-se a 

qualidade da água do manancial através do monitoramento das seguintes variáveis: 

vazão, turbidez, cor, alcalinidade, teores de cloro, flúor, ferro e manganês e pH. A vazão 

de entrada é muito importante, pois é por meio desta variável que as dosagens adequadas 

de produtos químicos são adicionadas à água.  

 

Floculação: monitoramento e controle da velocidade dos misturadores. 

 

Decantação: monitoramento e controle das variáveis de turbidez, cloro, pH, 

torque dos removedores de lodo e freqüência das bombas de lodo. 

 

Filtração: monitoramento e controle da turbidez, do nível dos filtros e da perda de 

água no processo de lavagem dos filtros.  

 

Casa de Química: monitoramento e controle do nível e volume dos tanques de 

sulfato de alumínio, cal, cloro e flúor. 

 

Final do Processo: nesta etapa, todas as variáveis anteriormente citadas são 

verificadas mais uma vez. Conforme estabelece a Portaria 518/2004 do Ministério da 

Saúde, durante esta fase as amostras de água devem ser colhidas manualmente, em 

quantidade e freqüência também determinadas e submetidas à análise em laboratório.  

 

A Figura 4.2 representa o macrossistema das etapas e suas respectivas variáveis de 

controle. 
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Figura 4.2. Ilustrativo do Macrosistema das Etapas e Respectivas Variáveis de 
Controle de uma ETA Típica (Elaborada pelo Autor) 
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4.2.1 Controle das Variáveis do Processo 

 

Conforme ilustrado na figura 4.2, o processo de tratamento de água implica 

monitoramento e controle de diversas variáveis. Estas duas ações são realizadas 

manualmente através da coleta de amostras e ensaios em laboratório, em atendimento à 

Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde [27]. Este instrumento define a quantidade 

mínima de amostras e a freqüência da coleta, bem como os parâmetros e os limites 

estabelecidos para garantir a potabilidade da água para o consumo humano. Os valores a 

serem atingidos durante o monitoramento e controle dessas variáveis controladas são os 

seguintes: 

 

• turbidez  valor máximo de 5,0 NTU (Unidade de Turbidez 

Nefelométrica); 

• cor  valor máximo de 15,0 UC (Unidade de Cor); 

• cloro residual máximo de 2,0 mg/L; 

• pH  valores recomendados de 6,0 a 9,5; 

• flúor   valores recomendados de 0,6 a 0,8 mg/L, dependendo das 

condições climáticas de cada região. A ausência temporária ou o teor 

variável de flúor na água de abastecimento não torna a água imprópria para 

consumo. 

 

As amostras para o controle das variáveis mencionadas anteriormente são 

coletadas de duas em duas horas, em geral na saída do processo. As amostras para o 

controle das demais variáveis exigidas são coletadas em intervalos de tempo maiores. 

Todos os resultados das análises laboratoriais são compilados em relatórios mensais e 

disponibilizados para o órgão fiscalizador. Como os processos de tratamento de água são 

operados manualmente, são os operadores que executam as coletas, as análises e 

também as eventuais correções no sistema.  
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Devido a questões econômicas e à falta de confiabilidade dos instrumentos de 

campo, a maioria das empresas de saneamento no Brasil controla as diversas etapas do 

processo também de forma manual. Como as empresas de tratamento de água se 

preocupam com a qualidade dos serviços prestados, é perfeitamente natural que os 

operadores mantenham a dosagem de coagulante acima do valor especificado por 

motivos de segurança. Entretanto, acréscimos acima de 1,0 mg/L na dosagem ótima de 

sulfato de alumínio, em estações de médio e grande porte, podem representar um 

aumento de 10% no consumo deste produto, ou cerca de uma tonelada por dia, além do 

aumento correspondente na dosagem de cal. Isso se traduz numa elevação significativa 

no custo final da água.  

 

Portanto, as estações de tratamento de água não automatizadas, apesar da 

dedicação dos operadores, estão sujeitas a todos os problemas inerentes à operação 

manual, como: 

 

• tempo de resposta lento; 

• variação da qualidade; 

• vulnerabilidade e fatores perturbatórios; 

• desperdício de matéria prima na dosagem; 

• imprecisão; 

• geração manual de relatórios e históricos do processo causando duplicidade 

de informação; 

• falta de capacidade antecipatória para a correção de desvios do processo. 

 

O Quadro 3 ilustra um exemplo de controle de algumas variáveis e seus 

respectivos algoritmos de correção em uma ETA típica. 
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Quadro 3 – Representativo do Controle de Variáveis e Respectivos 
Algoritmos de Correção – Fonte: Sabesp (2006) 

 
Item Produto Especificação Não-conforme Provável causa Ação 

Cloro residual 
livre 1,8>CRL>2,2 ppm 

- Dosagem inadequada 
- Sistema de cloração 
com problemas  

- Corrigir dosagem 
- Efetuar manutenção, se 
necessário. 
- Informar superior imediato 
- Registrar análise de causa 
e ações realizadas no 
caderno de registros diários  

Flúor 0,6>Flúor>0,8 ppm 
- Dosagem inadequada 
- Bomba dosadora com 
problemas 

- Corrigir dosagem 
- Efetuar manutenção da 
bomba dosadora 
- Informar superior imediato 
- Registrar análise de causa 
e ações realizadas no 
caderno de registros diários  

pH 
(recomendação) 
8,5 > pH > 9,5 

- Dosagem inadequada 
- Sistema de 
alcalinização com 
problemas 

- Corrigir dosagem 
- Efetuar manutenção no 
sistema de dosagem 
- Informar superior imediato 
- Registrar análise de causa 
e ações realizadas no 
caderno de registros diários  

Turbidez 
Turbidez > 1,0 
UNT 
 

Problemas nas etapas 
de coagulação, 
floculação, 
decantação,filtração ou 
problemas com a 
qualidade da cal 
fornecida 

- Verificar pH de coagulação 
- Avaliar e corrigir a 
dosagem de coagulante e 
polímero 
- Verificar e adequar os 
filtros  
- Verificar qualidade da cal 
aplicada e remeter ao CSQ 
- Informar superior imediato 
- Registrar análise de causa 
e ações realizadas no 
caderno de registros diários  
Disparar fluxo de 
informações 

1 Água final 

Cor Cor > 5,0 UC 

- Problemas nas etapas 
de coagulação, 
floculação, decantação, 
filtração 

Verificar pH de coagulação - 
Avaliar e corrigir a dosagem 
de coagulante e polímero 
- Verificar e adequar os 
filtros  
- Informar superior imediato 
- Registrar análise de causa 
e ações realizadas no 
caderno de registros diários  
- Disparar fluxo de 
informações 
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Ferro Ferro > 0,30 mg/L 

Problemas nas etapas 
de pré-oxidação, 
coagulação, floculação, 
decantação, filtração 

Verificar e adequar a pré-
oxidação 
- Verificar pH de coagulação 
- Avaliar e corrigir a 
dosagem de coagulante e 
polímero 
- Verificar e adequar os 
filtros  
- Informar superior imediato 
- Registrar análise de causa 
e ações realizadas no 
caderno de registros diários  
- Disparar fluxo de 
informações 

Manganês 
Manganês > 0,10 
mg/L 

- Problemas nas etapas 
de pré-oxidação, 
coagulação, floculação, 
decantação, filtração 

- Verificar e adequar a pré-
oxidação 
- Verificar pH de coagulação 
- Avaliar e corrigir a 
dosagem de coagulante e 
polímero 
- Informar superior imediato 
- Registrar análise de causa 
e ações realizadas no 
caderno de registros diários  
- Disparar fluxo de 
informações 

Gosto e odor Objetável - Floração de algas no 
Reservatório  

Intensificar monitoramento 
dos parâmetros geosmina e 
MIB nas amostras de água 
bruta e final no setor 
responsável 
- Avaliar a necessidade de 
aplicação de carvão ativado 
em pó 
- Avaliar a necessidade de 
reduzir ou suspender 
aplicação de cloro na 
Estação Elevatória de Água 
Bruta (EEAB) 
- Verificar necessidade de 
dosar permanganato de 
potássio 
- Informar superior imediato 
- Registrar análise de causa 
e ações realizadas no 
caderno de registros diários  
- Disparar fluxo de 
informações 

  

Demais 
parâmetros  

Fora dos padrões 
estabelecidos na 
P. 518 - MS  

- Falhas operacionais 
- Controle inadequado 

- Abertura de não-
conformidade. Responsável: 
gerente da unidade 
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O processo de tratamento de água da ETA é bastante complexo, pois exige uma 

série de procedimentos e rotinas operacionais que funcionem de forma eficaz para 

atender aos requisitos de qualidade impostos pelos órgãos governamentais e pela 

sociedade civil. A Figura 4.3 ilustra a correção do algoritmo no final do processo, 

conforme determina o Ministério da Saúde por meio da Portaria 518/2004 [27]. A Figura 

4.4 representa a macrorrotina da operação diária de uma ETA típica. 
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Figura 4.3. Análise das Variáveis no Final do Processo (Elaborada pelo Autor) 
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Figura 4.4. Representativo do Ciclo A – Macrorrotina da Análise das Variáveis no 
Final do Processo na ETA Típica (Elaborada pelo Autor) 
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Conforme ilustrado nas Figuras 4.3 e 4.4, a análise das variáveis para correção e 

alteração é realizada no final do processo, conforme determina o Ministério da Saúde. 

Entretanto, esse tipo de procedimento provoca lentidão de respostas por parte do sistema 

e grande variação na saída do processo. Assim sendo, muitas empresas de tratamento de 

água preferem realizar essas ações manualmente, em cada etapa do sistema. A Figura 

4.5 ilustra o esquemático com atuação em cada etapa do processo, e a Figura 4.6 

representa a macrorrotina de execução nas várias etapas do sistema de tratamento de 

água. 
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Figura 4.5. Representativo do Esquemático de Atuação em Cada Etapa do Processo 

na ETA Típica (Elaborada pelo Autor) 
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Figura 4.6. Representativo do Ciclo B –Análise das Variáveis nas Várias Etapas da 
ETA Típica (Elaborada pelo Autor) 
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Os ciclos do processo de tratamento de água são executados diariamente em 

diferentes intervalos, ou seja, ora executa-se o ciclo A, ora o ciclo B. As variáveis são 

controladas durante o ciclo A, no final do processo, em atendimento às determinações do 

órgão fiscalizador. O ciclo B tem como objetivo otimizar todo o processo e minimizar 

possíveis correções em grande escala na etapa final do processo de tratamento. Observa-

se que o ciclo B, representado na Figura 4.6, pode ser executado de forma seqüencial ou 

até mesmo de forma paralela a cada uma das etapas ilustrada na figura 4.5. A Figura 4.7 

representa a macrorrotina de execução dos ciclos A e B. 
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Figura 4.7. Representativo da Execução Diária do Ciclo A e do Ciclo B na ETA 
Típica (Elaborada pelo Autor) 
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4.2.2  Arquitetura de Hardware do Sistema de Automação de uma Estação de 

Tratamento de Água Típica 

 

 

O processo de automatização de uma ETA inicia-se pelo nível hierárquico mais 

baixo, ou seja, pelos transdutores — equipamentos que transformam grandezas não-

elétricas em grandezas elétricas. São os monitores de cloro residual, pH, turbidez e 

coagulante.  

 

Os CLPs — equipamentos que recebem as informações dos transdutores — 

executam a lógica obedecendo rigorosamente a um software instalado e a condições pré-

estabelecidas. Os transdutores têm a responsabilidade de transmitir os sinais das 

variáveis do processo para os atuadores do processo. Os atuadores são os dosadores de 

produto químicos, controladores de válvulas e de outros dispositivos de acionamento, ou 

seja, são equipamentos que atuam diretamente no processo de tratamento. 

 

Mediante a interação das três etapas mencionadas acima, obtém-se um processo de 

tratamento de água automatizado nos dois primeiros níveis da automação — 

instrumentação e controle. Normalmente, os valores e condições do processo são 

exibidos em computadores distantes do próprio processo, denominados sistemas de 

supervisão. A Figura 4.8 representa uma arquitetura genérica de controle de um sistema 

de tratamento de água; a Figura 4.9 ilustra um fluxograma e arquitetura atual de 

interligação dos transdutores e atuadores de uma ETA típica, com método tradicional de 

interligação ponto a ponto. Nota-se que sensores e atuadores estão interligados no CLP 

por meio de fiação, ou seja, com padrão de sinal 4-20 mA. 
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Figura 4.8. Ilustrativo da Arquitetura Genérica de Controle da ETA Típica. Fonte: 
Sabesp (2004) 
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Figura 4.9. Ilustrativo do Fluxograma e Arquitetura Atual de Interligação dos 
Sensores e Atuadores da Automação da ETA com Instrumentação 

Convencional – AETAIC (Elaborada pelo Autor) 
 

As estações de tratamento de água também são compostas por um sistema de 

supervisão, conhecido como sistemas supervisórios. Sistemas supervisórios são 

definidos [18] [28] como sistemas com a capacidade de exercer algum tipo de controle 

sobre um dado sistema físico e verificar o seu desempenho de acordo com a ação 

desejada. São implementados em computadores com uma interface homem-máquina 

(IHM) que permite a entrada manual de parâmetros, a geração de relatórios e a 

representação pictórica do processo.  

 

Devido a sua importância prática, os sistemas supervisórios ocupam papel de 

destaque no terceiro nível da pirâmide de automação, conforme explicado no item 1.5 da 

Introdução deste trabalho de pesquisa. A entrada de dados como receitas, dosagens e 

parâmetros empíricos é realizada pelos operadores, fato comum à maioria dos sistemas. 
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Utilizam computadores com softwares de supervisão disponíveis no mercado, 

localizados normalmente em sala distante do processo. Este nível de automação é 

responsável pela aquisição de valores e condições do processo para a execução de 

comandos de emergência e contingência e realização de manobras necessárias para 

garantir o desempenho do sistema. Está interligado ao nível de controle por meio de 

redes de dados, como RS 232, TCP/IP, OPC e similares. 

 

Os sistemas supervisórios, CLPs, cartões de entrada e saída analógicos e digitais 

acionam válvulas, bombas e bombas dosadoras e monitoram os parâmetros ou variáveis 

controladas do sistema. O sistema de automação também possui sensores e atuadores de 

emergência, mecânicos e eletromecânicos. A Figura 4.10 ilustra a arquitetura de 

hardware do sistema de automação de uma ETA típica. 

 

 

 
Figura 4.10. Arquitetura de Hardware do Sistema de Automação de uma ETA 

Típica (Elaborada pelo Autor) 
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Os sistemas supervisórios, quando operados de forma automática, consistem, 

basicamente, em algumas telas típicas que representam as etapas do processo de 

tratamento. São elas: telas de sinóptica, de status, de histórico e de parâmetros. As telas 

sinópticas possuem subtelas para os equipamentos controlados onde são exibidos os 

gráficos de tendências das curvas das variáveis controladas. As Figuras 4.11, 4.12, 4.13, 

4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 representam algumas telas típicas utilizadas na supervisão de uma 

ETA típica. 

 

 
 

Figura 4.11. Exemplo de Tela Sinóptica do Sistema de Alimentação da EEAB. 
Fonte: Sabesp (2006) 
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A tela ilustrada na figura 4.11, por exemplo, permite que o operador monitore e/ou 

comande disjuntores e seccionadoras da subestação e do swtich gear (QM1 – quadros 

motores). Esta tela também acessar exibir a tela de monitoramento das grandezas 

elétricas de entrada das linhas de transmissão de energia e das entradas e.saídas do QM1. 

 

Esta tela desempenha as funções abaixo: 

 

a) monitoramento do estado operacional dos seguintes equipamentos: disjuntores e 

seccionadoras (ligados/desligados e local/remoto); barras (energizadas ou não); 

transformadores (energizados ou não); transformadores rebaixadores de tensão das 

quatro bombas pequenas (energizados ou não); chaves a óleo (ligadas/desligadas e 

local/remoto); 

 

b) comando de abertura ou fechamento de disjuntores, seccionadoras e chaves a 

óleo, através da tela de comando de cada equipamento; 

 

c) configuração do número limite de manobras dos equipamentos. Se esse número 

for ultrapassado, uma pequena letra “M” irá piscar ao lado do equipamento, 

comunicando a necessidade de manutenção. Neste caso, também será emitido um 

alarme. 
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Figura 4.12. Exemplo de Tela Sinóptica do Sistema de Bombeamento da EEAB. 

Fonte: Sabesp (2006) 
 

A tela da figura 4.12 ilustra a casa das bombas que recalcam a água bruta para a 

ETA e também monitora o nível da represa. Esta tela fornece todas as informações 

elétricas e hidráulicas de cada conjunto motobomba — basta clicar no respectivo 

conjunto. Eventuais falhas de comunicação são avisadas por meio da mudança de cor do 

conjunto motobomba. Quando houver falha de comunicação entre a estação 

concentradora e alguma outra estação, somente os equipamentos referentes à estação 

com problemas ficarão de cor diferente das demais, conforme exemplo da figura 4.12. 

Neste caso, há falha de comunicação nos conjuntos motobomba 4 e 6. 
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Figura 4.13. Exemplo de Tela Sinóptica do Sistema de Dosagem de Cloro da ETA 
.Fonte: Sabesp (2006) 

 

A tela da figura 4.13 representa o sinóptico do sistema de dosagem do cloro no pré-

tratamento e pós-tratamento. Nesta tela é possível acompanhar o estado do sistema, 

monitorar temperatura, tipo de operação (automática ou manual) e valores de dosagem 

de cada um dos equipamentos. 
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Figura 4.14. Exemplo de Tela de Status das Etapas da ETA. Fonte: Sabesp (2006) 

 

A tela da figura 4.14 ilustra o status das variáveis controladas nas várias etapas do 

processo de tratamento da água. Neste caso, a tela mostra filtros e analisadores de cloro 

nas fases de pré-tratamento e pós-tratamento. 
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Figura 4.15. Exemplo de Tela de Parâmetros da Estação de Tratamento de Água. 

Fonte: Sabesp (2006) 

 

Na tela da figura 4.15 estão representados os parâmetros das variáveis 

monitoradas, ou seja, todos os valores e fundos de escala, entre outros, estabelecidos 

pelo operador do sistema. Os ajustes para garantia do desempenho do processo são 

definidos nesta tela. 
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Figura 4.16. Exemplo de Tela de Histórico da Estação de Tratamento de Água. 

Fonte: Sabesp (2006) 

 

A tela da figura 4.16 ilustra todo histórico do processo de tratamento, ou seja, 

histórico de alarmes, das condições de operação dos diversos equipamentos, da 

manutenção, do programa de estoque de produtos químicos através da dosagem, etc. 

Este histórico fornece subsídios para o estabelecimento de programas de manutenção, 

minimizando custos e recursos. 



128 

 
 

Figura 4.17. Exemplo de Tela de Gráficos de Tendência das Variáveis Controladas 
da ETA. Fonte: Sabesp (2006) 

 

 

A tela da figura 4.17 ilustra os gráficos de tendência das variáveis controladas. 

Esta tela mostra os eventuais desvios e tendências da variável específica que está sob 

controle, permitindo que o operador da estação acompanhe tais discrepâncias no 

processo e possa corrigi-las com a antecedência necessária.  
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4.2.3 Forma de Documentação Existente na Estação de Tratamento de Água 

Típica 

 

 

Devido à complexidade de sua operação, as ETAS exigem uma série de registros 

diários. Se realizados de forma manual, essa atividade se torna trabalhosa e de difícil 

gerenciamento, em virtude do número elevado de registros diários. Estes, por sua vez, 

geram diversos tipos de relatórios, muitas vezes com duplicidade de informações, 

prejudicando a tomada de decisão. 

 

Alguns modelos da documentação utilizada atualmente no gerenciamento de uma 

ETA típica estão inclusos nos anexos A, B e C. Tais modelos exemplificam os diversos 

registros utilizados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 

Sabesp que opera grande parte do sistema de abastecimento de água no Estado de São 

Paulo.  
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5  PROPOSTA DE UM SISTEMA DE GESTÃO 

EMPREGANDO INSTRUMENTAÇÃO INTELIGENTE 

E REDES DE CAMPO EM ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA TÍPICAS 
 

 

5.1 Aspectos Gerais 

 

Este capítulo apresenta a proposta de um sistema de gestão empregando 

instrumentação inteligente (II) e redes de campo em uma Estação de Tratamento de 

Água – Típica, descrita no capítulo anterior deste trabalho. A instrumentação inteligente, 

diferentemente dos instrumentos convencionais, permite uma gestão mais rigorosa e 

eficiente, além da intervenção rápida em muito mais pontos do processo. 

 

5.2 Automação de Estação de Tratamento de Água com Instrumentação 

Inteligente 

 

 

O crescimento das cidades e o aumento da densidade populacional exigem 

volumes cada vez maiores de água potável. Por outro lado, a poluição decorrente desse 

desenvolvimento está transformando o tratamento de água em uma tarefa cada vez mais 

complexa. Essa dificuldade é sentida principalmente nas grandes cidades devido às 

grandes vazões envolvidas no processo, à contaminação das fontes de abastecimento e 

ao alto nível de exigência dos consumidores e dos órgãos governamentais. 

 

A gravidade da situação impõe a busca de novas técnicas e novos métodos para 

que as ETAs continuem produzindo água de boa qualidade com o pleno aproveitamento 
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dos recursos disponíveis. Assim, os conceitos de precisão e de controle de medidas são 

de fundamental importância, já que medidas imprecisas podem levar ao consumo 

desnecessário de insumos, aumentando consideravelmente o custo da produção da água. 

Além disso, a imprecisão de instrumentos gera a falta de confiança dos operadores para 

tomar decisões durante a gestão do processo. A instrumentação inteligente e as redes de 

campo surgem como uma eficiente alternativa aos métodos tradicionais de arquitetura de 

hardware. 

 

5.3 Proposta de Arquitetura de Hardware com Instrumentação Inteligente e 

Redes de Campo na Estação de Tratamento de Água Genérica 

 

 

Diante da necessidade de controles mais eficientes para lidar com a atual 

complexidade dos processos de tratamento de água e otimizar os custos envolvidos, a 

topologia de hardware ilustrada no capítulo anterior deste trabalho de pesquisa não é a 

mais adequada. 

 

Os dados do processo, atualmente utilizados por grande parte das industrias 

somente no nível de controle, precisam ser enviados para os níveis de hierarquia 

superior da automação, a fim de fornecer subsídios para a tomada de decisão e para a 

geração de relatórios mais precisos. Hoje, uma das alternativas de maior sucesso é o 

emprego das redes de campo, redes industriais e redes corporativas interligadas de forma 

hierárquica para melhor aproveitamento e otimização do processo automatizado. 

 

A Figura 5.1 representa a proposta de arquitetura de hardware utilizando 

instrumentos inteligentes e redes de campo em uma ETA Genérica. 
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Figura 5.1. Ilustrativo da Proposta de Arquitetura de Hardware Utilizando 
Instrumentação Inteligente e Redes de Campo (Elaborada pelo Autor) 

 

 

A arquitetura proposta na Figura 5.1 é formada por instrumentos interligados a um 

barramento de campo. Difere da arquitetura apresentada na Figura 4.10 do Capitulo 4 

deste trabalho, onde os instrumentos de campo estão interligados por fiação conforme o 

método tradicional. Nesta nova arquitetura os instrumentos transmitem as informações 

do processo por meio de barramento de dados, ou seja, a informação transmitida pelo 

sensor inteligente é um dado. Assim, há maior imunidade a ruídos durante a transmissão, 

aumentando a confiabilidade da informação, permitindo deste modo à elaboração da 

gestão administrativa da ETA com dados mais confiáveis e precisos. 
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5.4 Proposta do Algoritmo de Controle da Automação da Estação de Tratamento 

de Água Genérica com Instrumentação Inteligente 

 

 

Esta nova proposta de arquitetura de hardware apresenta um novo algoritmo de 

controle com base nos atuais desenvolvimentos científicos e tecnológicos da 

instrumentação inteligente e redes de campo. O algoritmo de controle tem como objetivo 

substituir o controle manual por controle automático, aumentando a confiabilidade do 

processo de tratamento de água. 

 

A proposta prevê que todos os sensores e atuadores se comuniquem digitalmente, 

ou seja, os instrumentos são interligados em rede de campo, transmitindo os dados ao 

nível de hierarquia superior. A Figura 4.2 do Capítulo 4 ilustra o macrossistema do 

tratamento de água e suas respectivas variáveis de controle; a Figura 4.5 mostra como 

essas variáveis são controladas manualmente em cada etapa. A nova proposta de 

arquitetura prevê que essas variáveis sejam controladas automaticamente. 

 

A Figura 5.2 ilustra o novo esquemático de correção do algoritmo de controle em 

cada etapa do processo da Automação da Estação de Tratamento de Água com 

Instrumentação Inteligente (AETAII). 
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Figura 5.2. Ilustrativo da Proposta de Controle das Variáveis de Controle de cada 
Etapa do Processo na AETAII Genérica (Elaborada pelo Autor) 

 

 

A figura 5.2 mostra que as variáveis de controle de cada etapa do processo de 

tratamento de água são monitoradas de forma automática por meio de instrumentação 

inteligente. Assim, a correção do algoritmo de controle em cada etapa do processo 

também é automática, conforme setpoint estabelecido para cada variável de controle.  

 

 

A Figura 5.3 ilustra a macrorrotina de execução nas etapas da AETAII Genérica. 
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Figura 5.3. Ilustrativo da Macrorrotina de Execução nas Etapas da AETAII 
Genérica (Elaborada pelo Autor) 

 

 

Observa-se no exemplo ilustrativo da Figura 5.3 que o ciclo de execução é 

continuo, portanto, pode-se atuar e monitorar simultaneamente em muito mais pontos do 

processo de tratamento de água. Esta é a principal diferença entre os sistemas 
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automatizados e os manuais, pois nestes últimos os ciclos de execução são efetuados de 

forma seqüencial, ou mesmo paralela, dificultando a intervenção simultânea em vários 

pontos. Conforme exemplo ilustrativo do capítulo anterior deste trabalho. 

 

A Figura 5.4 representa a macrorrotina de execução do ciclo A e do ciclo contínuo, 

utilizando II nas várias etapas da ETA genérica.  

 

Ciclo A 
Final do Processo

Ministério da Saúde 
Portaria 518

Início do 
Tratamento

Atividade Permanente

 Ciclo Continuo 
Automático com II 

Etapas do Processo

 
 

Figura 5.4. Ilustrativo da Macrorrotina de Execução Diária do Ciclo A e do Ciclo 
Contínuo na AETAII Genérica (Elaborada pelo Autor) 

 

 

A Figura 5.4 mostra que a rotina diária de operação é otimizada através do 

controle automático das variáveis de cada etapa do processo, bem diferente do exemplo 

da Figura 4.7 do Capítulo 4 em que a execução diária é manual. Outra observação 
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importante é que as variáveis de controle de cada etapa do processo são monitoradas 

continuamente, contribuindo com a geração automática de relatórios para a gestão mais 

eficiente do processo de tratamento de água.  

 

A proposta de interligação dos instrumentos de campo da AETAII difere da 

AETAIC, conforme exemplo ilustrativo da Figura 4.9 deste trabalho, pois nesta última 

os instrumentos de campo estão interligados com o nível de controle por meio de fiação, 

ou seja, padrão de sinal 4-20 mA. 

 

Na proposta da AETAII Genérica a instrumentação está interligada por meio de 

redes de campo, sendo que os dados do processo são transmitidos digitalmente. Porém, 

como esses dados são transmitidos de forma bidirecional, ou seja, do nível da 

instrumentação para o nível de controle e do nível de controle para o nível da 

instrumentação, é possível realizar autodiagnósticos, calibração remota e, sobretudo, 

obter o status dos parâmetros dos equipamentos de campo por meio do sistema 

supervisório com maior qualidade. 

 

A Figura 5.5 representa o novo fluxograma de interligação dos sensores e 

atuadores da AETAII Genérica. 
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Figura 5.5. Ilustrativo do Fluxograma de Interligação dos Sensores e Atuadores da 
AETAII Genérica (Elaborada pelo Autor) 

 

5.5  Proposta do Sistema de Gestão da Automação da Estação de Tratamento de 

Água Genérica com Instrumentação Inteligente 

 

A partir do desenvolvimento da tecnologia da informação (eletrônica + informática 

+ telecomunicação), responsável pelo crescente número de produtos e serviços 

confiáveis, eficientes, robustos e econômicos, a empresa moderna pôde integrar seus 

sistemas de hardware e software, que passaram a ser estruturados de maneira lógica para 

gerir o negócio e suportar o grande fluxo de informações. 

 

Essa integração permite que as empresas acessem a informação desejada onde 

quer que ela esteja ou seja gerada e possibilita o tratamento dessa informação, esteja ela 
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centralizada ou distribuída, como uma informação única, não-redundante, coerente e 

segura, preenchendo os requisitos de um bom banco de dados [29]. 

 

Essa evolução já pôde ser sentida nas áreas de planejamento e controle de 

produção das empresas. Nessas áreas, os sistemas de administração da produção que 

centralizam decisões, como o Manufacturing Resources Planning (MRPII), são 

considerados cada vez mais viáveis, sendo integrados direta e eletronicamente aos 

equipamentos do chão de fábrica. Há, portanto, uma integração entre os setores de 

engenharia, compras, vendas e distribuição que ultrapassa o desempenho dos sistemas de 

modelos de Manufatura Integrada por Computador (Computer Integrated 

Manufacturing- CIM). Este cenário ilustra o conceito de Enterprise Resources Planning 

(ERP) que preconiza o fluxo ininterrupto e imediato de informações na empresa. 

 

O objetivo deste trabalho é propor um sistema administrativo de gestão, portanto 

cabe definir o termo Administração. Não há, até hoje, uma definição consagrada, 

universalmente aceita, pois as definições mudam com o passar do tempo. Entretanto, 

segundo STONER (1999, p.5) [30], “Administração é o processo de planejar, organizar, 

liderar e controlar esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os 

outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos”. 

 

A proposta de arquitetura da AETAII genérica encerra todos esses conceitos. A 

instrumentação inteligente fornece os subsídios necessários – sob a forma de 

informações confiáveis e precisas – para planejar a operação do tratamento de água; 

organizar tarefas, liderar pessoas e utilizar os recursos humanos da melhor maneira 

possível. Permite, ainda, otimizar os demais recursos organizacionais, sem incorrer em 

desperdício. 

 

O exemplo ilustrativo da Figura 5.6 representa a arquitetura de hardware do 

modelo administrativo de gestão baseado na proposta de arquitetura da AETAII, 

conforme exemplo ilustrativo da Figura 5.1 deste trabalho. 
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Figura 5.6. Ilustrativo da Arquitetura de Hardware do Modelo de Gestão da 

AETAII Genérica (Elaborada pelo Autor) 
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A figura 5.6 propõe e descreve alguns procedimentos administrativos da AETAII 

genérica. 

 

Pode-se implementar, por exemplo, um procedimento administrativo de 

armazenamento e aquisição de produtos químicos. Esta aquisição pode ser planejada em 

tempo real com os fornecedores por meio de publicação no ambiente web, pois todos os 

dados do processo estão disponíveis na rede corporativa e armazenados no banco de 

dados do sistema PIMS. É possível efetuar o cálculo automático do consumo diário de 

produtos químicos, obter o nível do estoque atual, efetuar o controle automático de 

entrada e saída das remessas e das cargas a devolver e a receber, além da emissão 

automática dos relatórios pertinentes. Assim, evita-se aquisição e armazenamento 

desnecessários dos insumos, reduzindo custos. As variáveis como nível, concentração e 

peso dos tanques de sulfato de alumínio, flúor e cal, número existente de contêineres, 

nota fiscal de fornecedores e peso do produto são fundamentais para o estabelecimento 

deste tipo de procedimento que, certamente, será mais rigoroso e eficiente em relação 

aos processos operados com automação convencional ou automação parcial.  

 

Outro procedimento possível é a elaboração de uma base histórica para o 

aperfeiçoamento do algoritmo do processo. Grande parte das variáveis de controle do 

processo é monitorada automaticamente e transmitida para o banco de dados do sistema 

corporativo, conforme exemplo ilustrativo da figura 5.6. Portanto, é possível gerar 

automaticamente o histórico do algoritmo do processo de tratamento de água para 

posterior avaliação e elaboração de modelos matemáticos para o seu aperfeiçoamento. 

 

O gerenciamento apoiado em bases de dados racionais e científicos conduz à 

elevação significativa da produtividade, ao aumento da confiabilidade do processo de 

tratamento de água, à melhoria nos índices de qualidade e à eficiência energética. Isso se 

traduz em aumento de receita, aumento de produção e minimização dos custos de 

operação e produção. Principalmente em estação de tratamento de água de médio e 

grande porte que são gerados milhares de registros de dados diários.  
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Outro procedimento administrativo possível é o gerenciamento de manutenção. A 

integração dos dados sobre manutenção de equipamentos ao sistema de controle de 

operação é de suma importância para a eficiência do processo de tratamento de água. 

Informações sobre as condições operacionais de equipamentos, situação das 

manutenções corretivas programadas e pendentes, programações de manutenção 

preventiva com ou sem paralisação de equipamentos e características e parâmetros de 

operação de equipamentos podem fornecer subsídios para a boa gestão da ETA. Essas 

informações, por exemplo, seriam vitais em ocorrências em que a paralisação de 

equipamentos ou retirada de unidades de tratamento do processo provoquem alteração 

das dosagens de produtos químicos, restrições de vazões ou operações de emergências. 

Por outro lado, dados como número de horas de funcionamento de equipamentos, 

pressões de serviço ou falhas em partidas fornecerão informações para a otimização dos 

programas de manutenção, minimizando custos e recursos.  

 

O procedimento administrativo proposto para o gerenciamento da manutenção 

permite maior disponibilidade do processo e propicia a redução de gastos com energia 

elétrica, atualmente o segundo item mais significativo no custo da gestão das empresas 

de saneamento do Brasil.  

 

A Figura 5.7 apresenta o ilustrativo do modelo administrativo de gestão proposto 

neste trabalho. 
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Figura 5.7.  Ilustrativo do Modelo de Gestão da AETAII Genérica (Elaborada pelo 
Autor) 
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6 ANÁLISES E CONCLUSÕES FINAIS 
 

 

6.1 Comparações Analíticas entre o Sistema de Automação da Estação de 

Tratamento de Água com Instrumentação Convencional e da Estação de 

Tratamento de Água com Instrumentação Inteligente 

 

Uns dos primeiros benefícios da arquitetura proposta é a redução inicial de cabos 

de interligação e de hardware, permitindo que se adquira somente o necessário para 

iniciar a operação. Assim sendo, os instrumentos passam a ter uma maior importância 

dentro do processo, pois se tornam capazes de executar autodiagnósticos, processamento 

para compensação do sinal, filtragem e linearização. 

 

Outras vantagens da instrumentação inteligente em relação à convencional são: 

 

•  menor sensibilidade ao ruído elétrico; 

• redundância; 

• boa isolação galvânica dos acopladores ópticos, diferente do instrumento 

convencional que utiliza transformadores, conforme item 2.3, Teoria Geral da 

Instrumentação. 

 

Os sistemas em rede também são vantajosos, pois podem ser totalmente 

configurados pelo operador local. Este não precisa conhecer linguagens de programação 

para operar ou configurar o sistema, pois essas ações são realizadas por meio de uma 

interface gráfica apropriada. Porém, durante a configuração, deve-se distribuir as tarefas 

de um modo racional para não sobrecarregar a rede de campo, deixando as funções 

críticas e demais funções a cargo do servidor, conforme recomendação no Quadro 4 a 

seguir. 
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Quadro 4 – Representativo da Distribuição de Tarefas na Rede de Campo e 
Servidor (Elaborado pelo Autor) 

 
Tarefas a executar nos dispositivos em rede Tarefas a executar no servidor 

• Controle no nível do campo 

• Programação Lógica 

• Seqüências 

• Cálculos locais 

• Seleção de Variáveis 

• Alarmes 

• Diagnósticos 

• Imagens e Sinópticos 

• Supervisão e Otimização 

• Lotes e Receitas 

• Tendências 

• Alarmes 

• Relatórios 

• Controle Estatístico 

• Bases de Dados 

• Inventário da Instrumentação 

 

Há vantagens adicionais no uso da instrumentação em rede em comparação à 

instrumentação convencional usada em sistemas de controle distribuído. São elas: 

 

a. maior visibilidade de toda a instrumentação digital; 

b. diagnóstico em linha em qualquer ponto do sistema; 

c. diagnóstico preventivo através do próprio sistema; 

d. expansão da rede com o sistema em funcionamento; 

e. tecnologia aberta e moderna. 

 

Em sistemas de automação tradicional, o volume de informações disponíveis ao 

usuário normalmente não ultrapassa o volume das informações de controle. Nos 

sistemas fieldbus, por exemplo, o volume de informações no controle e no nível de 

gerenciamento é bem maior, devido às facilidades atribuídas principalmente à 

comunicação digital entre os equipamentos. As estações de tratamento de água 

necessitam obter todas as informações pertinentes, pois é uma operação complexa em 

que os operadores devem tomar decisões fundamentadas, gerar relatórios confiáveis e 

fornecer dados operacionais para a gerência, conforme descrito no Capítulo 4 deste 
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trabalho. Observa-se que o nível de informações no controle do sistema tradicional é 

bem maior do que no nível de gerenciamento. Outro fato interessante é que no sistema 

fieldbus, no nível de controle e especialmente no nível de gerenciamento, há um 

aumento significativo do volume de informações em comparação aos sistemas 

tradicionais, conforme o exemplo ilustrativo da Figura 6.1. 

 

Sistema de 
Automação 
Tradicional
4-20 mA

Sistema de 
Automação 

com   fieldbus 

Informações 
de  Controle

Informações   
de 

Gerenciamento

Tecnologia

Volume  de 
Informação

Gerenciamento

Controle

 
Figura 6.1. Ilustrativo de Comparação do Volume de Informações entre Sistema 

Tradicional e fieldbus. Fonte: Smar (1998) 
 

Os benefícios econômicos na fase de comissionamento, instalação, elaboração de 

projetos e aquisição de equipamentos também podem ser percebidos com a utilização 

dos instrumentos inteligentes em sistemas de automação. A aplicação da tecnologia 

fieldbus proporciona diversos benefícios do início ao fim da vida útil do sistema de 

automação. Na última década é possível constatar em diversas publicações cientificas, 

de empresas e também em relatórios comerciais fortes indicativos a respeito da 

economia gerada na aplicação de redes de automação. Este trabalho de pesquisa 

apresenta um comparativo de custo publicado em 2001[31], conforme ilustrativo da 

figura 6.2. 
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Benefícios Econômicos
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Figura 6.2. Ilustrativo da Comparação Econômica entre Sistema Tradicional e 

fieldbus – Fonte: ABB (2001) 
 

Os dados referentes aos dois sistemas, tradicional e fieldbus, apresentados nesta 

publicação indicam as diversas porcentagens de economia em cada etapa do projeto e os 

mesmos não diferem significativamente dos demais dados encontrados em outras 

publicações. Assim sendo, é possível afirmar de forma qualitativa que os sistemas 

fieldbus proporciona uma significativa economia em sistema de automação. 

 

6.2 Macrovantagens da Proposta do Sistema de Gestão da Automação da Estação 

de Tratamento de Água com Instrumentação Inteligente 

 

A proposta da AETAII tem como funções primordiais gerar relatórios, gráficos e 

informações de modo mais racional e científico e propiciar a elaboração de um modelo 

de gestão administrativo que contribua com a operação do processo de tratamento de 

água. As informações exibidas nos diversos módulos de sistema permitirão aos 

operadores: 
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a. acompanhar o crescimento da demanda de água, as variações e as perturbações 

do sistema; 

b. acompanhar o desempenho das diversas fases do tratamento em termos de 

qualidade do produto final; 

c. verificar o funcionamento das instalações (sobrecargas, tendências de 

manutenção, freqüências de ocorrências, etc.); 

d. atuar de forma automática nas variáveis de controle; 

e. implementar um sistema de gestão corporativo integrando a base de dados das 

ETAs pertencentes a um determinado manancial.  

 

O exemplo ilustrativo da Figura 6.3 mostra os macrosserviços disponibilizados 

pela proposta de gestão da AETAII genérica. 

 

Macrosserviços 
da AETAII

Tarifação 
Eficiente

Controle de 
Estoque de 

Insumos

Gestão 
Energêtica

Base Histórica para 
Aperfeiçoamento 
do Algortimo de 

Controle

Emprego de 
Técnicas 

Administrativa 
para uma 

Melhor Gestão

Diagnósticos de 
Alarmes

Análise no 
Diagnóstico 
Preventivo e 
Corretivo dos 

Manaciais

Integração das 
Bases de Dados de 
todas as ETAs de 

um Manancial

Gestão de 
Manutenção dos 
Equipamentos 

da ETA

Controle Sobre 
as Perdas do 

Processo

Apoio na 
Tomada de 

Decisão

Apoio na Elaboração 
de Modelos 

Matemáticos para a 
Performance da ETA

 
 

Figura 6.3. Ilustrativo dos Macrosserviços Disponibilizados pela Proposta de 
Gestão Administrativa da AETAII (Elaborada pelo Autor) 
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A proposta apresentada baseada na AETAII permite um controle com alto grau de 

eficiência e qualidade em decorrência da melhoria do sinal medido (variáveis do 

processo) e da otimização dos custos operacionais, de manutenção, de energia elétrica e 

de produtos químicos, conforme Capítulo 5 deste trabalho de pesquisa. 

 

6.3 Conclusões e Considerações Finais 

 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido no período de novembro de 2003 a 

agosto de 2006, no Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da 

Escola Politécnica da USP. 

 

Para o desenvolvimento do tema foi necessária a realização de ampla pesquisa 

sobre os atuais desenvolvimentos científicos e tecnológicos de instrumentação 

inteligente, incluindo suas interfaces de comunicação, protocolos e sistemas de redes da 

automação. Diversos tópicos de protocolos de comunicação foram estudados, 

especialmente os protocolos proprietários e protocolos abertos e redes de campo. 

Durante o estudo detalhado dos instrumentos de última geração, constatou-se que em 

virtude de suas características de processamento digital e de comunicação em rede, tais 

instrumentos seriam de extrema utilidade na proposta de um sistema de gestão na 

automação das ETAS, principalmente com as possibilidades de trabalhar de forma 

integrada com todos os níveis da automação. 

 

O próximo passo foi estudar o processo de tratamento de água, suas variáveis de 

controle e o sistema de controle efetuado atualmente. Constatou-se que a maioria das 

empresas de saneamento no Brasil opera suas estações de tratamento de água com 

automação parcial ou até mesmo de forma manual, dificultando a gestão eficiente e 

rigorosa. 
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Finalmente, após o término da pesquisa, foi proposto um sistema de gestão na 

AETAII genérica, estabelecendo comparações entre os sistemas tradicionais e os 

sistemas operados manualmente, demonstrando as macrovantagens e serviços 

decorrentes da adoção dos instrumentos de última geração e redes de campo. 

 

Em suma, o que se conclui é que a AETAII traz inúmeros benefícios técnicos e 

econômicos em comparação à AETAIC. Essa nova topologia proposta ao setor de 

saneamento contribuirá para a melhoria da instrumentação e, conseqüentemente, da 

automação. A automação, com os novos conceitos dissertado neste trabalho, surge como 

uma poderosa ferramenta na gestão do saneamento e dos recursos hídricos. 

 

Como possibilidades de futuros desdobramentos deste trabalho, destacam-se: 

 

• pesquisa sobre a inclusão de sensores sem fio (wireless) para melhorar a 

gestão no monitoramento dos mananciais; 

• pesquisa sobre instrumentos inteligentes para melhor definição dos 

instrumentos que compõem um sistema de tratamento de água visando o 

tratamento adequado das variáveis de controle; 

• implementação da proposta deste trabalho de pesquisa em uma instalação 

de tratamento de água, durante um período de teste, para validação; 

• Interação com o Ministério da Saúde no sentido de contribuir para o 

aperfeiçoamento normativos dos procedimentos e responsabilidades 

relativas ao controle e vigilância da qualidade da água. Esta interação faz-

se necessária, porque pela atual portaria qualquer estação de tratamento de 

água, seja ela automatizada ou não, deve de forma normalizada realizar 

manualmente a coleta e ensaios em laboratório, a fim de garantir os 

padrões de potabilidade e qualidade da água para o consumo humano. 
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Este trabalho de pesquisa atingiu seus objetivos iniciais e espera contribuir para 

que a água, um dos mais importantes recursos naturais do planeta, seja disponibilizada e 

utilizada de forma mais racional. Espera-se, ainda, abrir novas frentes de pesquisa no 

campo da gestão do saneamento, dos recursos hídricos e do meio ambiente com o 

emprego da automação. 
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ANEXO A – Controle das Dosagens da Estação de Tratamento de Água 
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ANEXO B – Controle Diário de Operação da Estação de Tratamento de Água 

 
 
 
 
 

turno 1 turno 2 turno 3

Bruta Coag dec final bruta dec final bruta dec filtr final bruta final Hora Bruta Final Hora Bruta Final Hora Bruta Final

1 5231 5042 1,60 4,22 6,90 9,20 9,10 9,00 2,95 1,50 0,51 0,69 1:00 22,0 33,5 1:00 0,500 0,100

2 5231 4982 1,60 4,25 9,30 8,70 51,0 30,0 3,00 0,40 0,19 0,70 9:00 22,0 33,0 9:00 0,490 0,055

3 5238 5013 1,60 4,55 6,70 9,20 8,90 8,70 3,01 1,55 0,51 0,69 17:00 21,0 33,0 17:00 0,520 0,049

4 5234 51111 1,60 4,72 9,30 8,80 50,0 30,0 3,00 0,48 0,72
5 5232 5054 1,60 4,98 6,80 9,30 9,20 9,00 2,88 1,35 0,49 0,72

6 5227 4935 1,60 4,96 9,10 8,90 50,0 30,0 3,00 0,41 0,73

7 5238 5133 1,60 5,07 6,90 9,10 9,10 8,90 3,00 1,26 0,35 0,72 máx 22,000 33,500 máx 0,520 0,100 máx 0,000 0,000

8 5225 4941 1,60 4,88 9,10 9,00 45,0 25,0 4,00 0,32 0,73 mín 21,000 33,000 mín 0,490 0,049 mín 0,000 0,000

9 5270 5074 1,60 4,85 6,80 9,20 9,00 9,00 2,85 1,43 0,30 0,74 méd 21,667 33,167 méd 0,503 0,068 méd #DIV/0! #DIV/0!

10 5269 4888 1,60 4,49 9,10 8,90 47,0 28,0 3,00 0,28 0,73

11 5266 4919 1,60 4,20 6,60 9,10 9,00 8,70 3,21 1,17 0,30 0,75 hora

12 5264 4870 1,60 3,69 9,20 8,50 52,0 26,0 2,50 0,25 0,75 Hora Bruta Final Hora Bruta Final 11:35 Bruta Final

13 5262 4902 1,60 3,42 6,70 9,20 9,00 8,50 4,19 0,87 0,34 0,78 NTU 3,20 0,23

14 5259 4895 1,60 3,22 9,00 8,60 47,0 24,0 2,50 0,25 0,76 pH 6,60 8,50
15 5260 5127 1,60 3,49 6,70 9,10 8,80 8,40 4,10 1,89 0,24 0,67 COR 50 2,5

16 5259 5130 1,60 3,67 9,20 8,50 67,0 27,0 3,00 0,26 0,69 Cloro L. 2,00

17 5263 5050 1,60 3,74 6,80 9,30 8,90 8,60 3,79 1,58 0,38 0,70 Cloro C. 0,40
18 5250 5247 1,60 4,02 9,40 8,60 49,0 32,0 3,00 0,28 0,74 Fluor 0,75

19 5255 4892 1,60 3,95 6,70 9,30 9,10 8,90 3,54 1,34 0,28 0,71 máx 0 0 máx 0 0 Temp
20 5266 4990 1,60 4,12 9,20 9,00 63,0 33,0 5,00 0,29 0,72 mín 0 0 mín 0 0 Ferro

21 5266 5129 1,60 4,57 6,70 9,30 9,10 9,10 3,28 1,89 0,30 0,73 méd #DIV/0! #DIV/0! méd #DIV/0! #DIV/0! Mn

22 5270 4989 1,60 4,79 9,30 9,10 66,0 38,0 5,20 0,33 0,71

23 5264 4980 1,60 4,87 6,89 9,10 9,10 9,00 3,31 1,60 0,45 0,73
24 5276 5006 1,60 5,07 9,10 9,00 60,0 37,0 4,00 0,44 0,72 hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9

máx 5,276 51,111 1,60 5,07 6,90 9,40 9,20 9,10 67,0 38,0 5,20 4,19 1,89 0,00 0,51 0,19 0,78 03:00 2,04 1,33 1,44 1,43 1,22 1,62 2,28 1,38 1,35
mín 5,225 4,870 1,60 3,22 6,60 9,00 8,80 8,40 45,0 24,0 2,50 2,85 0,87 0,00 0,24 0,19 0,67 12:00 0,93 1,25 1,11 1,34 1,77 1,86 lav. 1,14 1,47

méd 5,253 6,929 1,60 4,32 6,77 9,20 9,03 8,81 53,9 30,0 3,43 3,34 1,45 ##### 0,35 0,19 0,72 20:20 2,18 1,72 1,7 1,79 1,6 1,78 2,09 1,41 1,59

 ETA Localidade

       Boletim    Diário    de    Controle    de    Operação
 Data 11.Abril.2006
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s

Cor Turbidez Fluor Manganes

18832 18151

Ferro

Registro      Diário      de      Análise
Determinações      Principais

pH

N
ív

el
 R

 1
 

N
ív

el
 R

 D

Alcalinidade

18857 18047

18832 17935

18842 184000
18835 18194

18817 17766

18857 18479

18810 17788
18972 18266

18968 17597

Coleta

18950 17532

NNH3 Sulfetos

18943 17647

18958 17708

18932 17622
18936 18457

18932 18468

18947 18180
18900 18889

18918 17611
18958 17964

18958 18464

18972 17960

18950 17928 Coleta de decantadores (turbidez)
18994 18022

18993,6 183999,6
18810 17532

18911 24945

   As analises residuas de ferro foram efetuadas pelo metodo alternativo M.14759 , em virtude da desaferição do espectrofotometro DR2000 / E as Analises de Cor  efetuadas   por 
estimativas  /  Ás 04h45 Isolado do processo , para limpeza e manutenção conforme Programação Mensal de Manutenção / Às 13:40 troca de bomba de fluor (2 para 1), bomba 02 
oscilando a vazão de 43 a 53l/h.Ás 14;15hs retornou bomba 02 dosadora de fluor.Ás 1840hs retornou a dosagem de hipoclorito 260l/h.

.  
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ANEXO C – Controle de Estoque dos Produtos Químicos da Estação de 

Tratamento de Água 
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ANEXO D - Protocolos de Comunicação – Fonte: Revista Controle&Instrumentação – Junho –2005 – Ano 10, nº105 

 
 Normalização Organização Interoperabilidade Interconectividade Número máximo 

de Instrumentos 
Velocidade  Tipo de tráfego Segurança 

intrínseca 
Redundância Interação com PCs, 

PLCs, e SDCDs  
Inteligência distribuída  
 

Ethernet Softwares Aplicações 

Fieldbus 
Foundation 
 
 

IEC 61158 
ISA SP50 

Fieldbus 
Foundation 
www.fieldbus.
org 

Totalmente baseada 
nas normas da 
Fieldbus Foundation 
 

Linking Devices que 
interfaceam de 
forma native com FF 
H1, FF HSE, 
Modbus TCP/IP; 
extensão para outros 
protocolos como 
DeviceNet, Profibus 
DP 
 

16 instrumentos 
para ligação a 2 
fios sem 
segurança 
Intrínseca, 16 
instrumentos com 
2 fios e com 4 
barreiras de 
segurança 
intrínseca e 32 
instrumentos para 
instrumentos com 
4 fios 
 

Estabelecidas 
nas Normas 
31.25 kb/s no 
nível H1 do 
FF, 100 Mb/s 
no nível H2 do 
FF 

Determinístico 
(para variáveis 
de processo) e 
não 
determinístico 
(para 
parametrização 
e diagnósticos). 
Single/Multima
ster, token pass 

Impedância 
maior que 400 
ohms para 
uma 
freqüência 
variando de 
7,8 a 39 KHz. 
E através de 
barreiras e 
equipamentos 
intrinsecament
e seguros, de 
acordo com o 
padrão FISCO 

Sim, redundância 
de fonte, de host, 
de condicionador 
de sinal e 
redundância de 
Link Active 
Scheduler (LAS); 
redundância via 
acopladores 
redundantes, 
CPU, Co-
Processador 
Lógico, OPC 
Server e Power 
Supply 
 

O host é integrado ao 
controlador principal, mas 
há os que utilizam 
gateways ou linking 
devices que usam a rede 
Ethernet para interface – 
via conexão na camada de 
transferência rápida de 
dados, definida pela 
Fieldbus Foundation, sobre 
a camada Ethernet 
chamada, FF HSE 

Os limites de blocos de 
função e do fornecedor do 
host variam dependendo do 
fabricante. Todas as 
funcionalidades são 
distribuídas até os 
equipamentos de campo 
através de blocos de função: 
20 blocos por field device; 
200 blocos por linking 
device, por exemplo  

100 Mbit/s ou 1 Gbit/s Para supervisão e controle; 
específicos para batelada; para 
controle avançado (Redes 
Neurais, Controle Preditivo, 
Controle Multivariável, Lógica 
Fuzzy, Sintonia de Malha, 
gerenciamento de ativos, 
auditoria de malhas, 
intertravamento e 
sequenciamento) 

Para qualquer tipo de 
controle de processo e  
manufatura 

Profibus IEC 61158 
IEC 61784 
DIN 19245 
EM 50170 
 

Profibus 
International 
www.profibus.
com 

100% multivendor 
para produtos 
credenciados pela 
PNO (Organização 
Profibus 
Internacional) 

Através de funções 
de roteamento entre 
redes 
disponibilizadas por 
cada modelo 
específico de 
CLP/SDCD; através 
do uso de Proxy para 
Ethernet (Profinet); 
ou através de 
gateways 
disponíveis no 
mercado 

Para cada mestre 
Profibus DP 
podem ser 
conectados até 
125 nós, 
subdivididos em 
segmentos de 32 
nós. Dependendo 
do modelo do 
CLP/SDCD 
podem ser 
utilizados até 10 
mestres Profibus 
distintos em uma 
mesma CPU. No 
Profibus PA 
podem ser 
conectados até 31 
instrumentos por 
DP/PA Link e 
como cada 
DP/PA Link 
conta como um 
nó no Profibus 
DP, o limite 
prático para o 
número de 
instrumentos em 
uma rede 
Profibus DP/PA é 
de cerca de 3600 

Profibus DP: 
de 9.600 
Kbits/s até 12 
Mbits/s, 
dependendo 
da distância e 
número de 
nós; Profibus 
PA: 31,25 
Kbits/s 

Máster/slave, 
peer-to-peer, 
multicast and 
cyclic polling 
for data 
transfer, acyclic 
for asset 
management 

Profibus DP: 
Sim, através 
da utilização 
do meio físico 
RS-485-IS 
(com cabos de 
segurança 
aumentada e 
barreira de 
segurança 
intrínseca); 
Profibus PA: 
Sim, através 
da utilização 
dos modelos 
EX para os 
DP/PA 
link/couplers, 
de acordo com 
modelo 
FISCO 
(Fieldbus 
Intrinsically 
Safe Concept) 

Sim, existindo 
um profile 
específico para 
este fim, o que 
possibilita a 
redundância de 
CPU/mestre de 
rede, de meio 
físico (tanto 
elétrico quanto 
óptico) quanto 
dos dispositivos 
de I/O 

Sim, através do Profibus 
para CLPs / Profibus FMS 

Sim, através da utilização de 
escravos inteligentes (com 
processamento local), sendo 
possível e a implementação 
de estratégias de 
transferência de controle 
Bumpless entre a CPU com 
o mestre Profibus e o 
escravo inteligente 

O padrão Profinet 
contempla a integração 
dos protocolos Profibus e 
Industrial Ethernet de 
forma homogênea e 
harmoniosa, inclusive 
considerando a 
integração de redes 
Profibus existentes 
através de Proxies 

Normalmente o software de 
configuração do controlador 
contempla as funções de 
configuração da rede e em 
casos onde isso não acontece, 
existem softwares padrões no 
mercado com tal 
funcionalidade. Com relação 
aos supervisórios, basicamente 
todos possuem drivers de 
comunicação / interface OPC 
para conexão com a rede 
Profibus através de placas 
amplamente disponíveis no 
mercado. Em termos de 
Profibus PA, existem 
configuradores baseados em 
EDDL e FDT/DTM 
 

Indústrias de processo e 
manufatura; implementação 
de sistemas de automação e 
controle distribuídos (CPUs 
+ Remotas de I/O em rede); 
interligação de sistemas de 
automação (CLPs e SDCDs) 
com inversores de 
freqüência, sistemas de 
pesagem, leitores de código 
de barras, encoders, robots, 
CCMs inteligentes, sistemas 
de medição de energia, 
implementação de sistemas 
instrumentados de segurança 
com remotas de I/O em rede 
em SIL 3 / AK (ProfiSafe); 
implementação de campo 
(Profibus PA), etc. 
 

Hart Bell202 
communicatio
n stabdart, 
IEC 801-3, 
IEC 801-4, 
HCF revisão 
5.0 

Hart 
Communicatio
n Foundation 
www.hartcom
m.org 

Sim, através de 
conjunto de 
comandos universais 
e “Common 
Practice”, além de 
DDs para comandos 
específicos 
 

Interfaces Fieldbus 
Foundation, 
Profibus, Modbus 

Ponto a ponto, 
limitado a 
capacidade do 
controlador  
multidrop: 15 
dispositivos 

1200 bits/s Pulling, burst Até 4 
equipamento 
por barreira de 
segurança. 
Através de 
módulos 
intrinsecament
e seguros ou 
via barreira 

Não Normalmente integrado ao 
controlador principal ou 
através multiplexadores. 
Interação através de sinal 
4-20mA, e nos 
equipamentos mais 
moderno também via 
comunicação serial. 

Blocos de Função que 
rodam algoritmo de controle 
PID 

Conexão via gateway Gerenciamento de ativos, 
configuradores, calibração, 
diagnóstico básicos e 
avançados. Exemplos: 
CONF301, conf402, HPC301, 
PSION 

Para qualquer pessoa que 
necessite de instrumentação 
inteligente de campo: 
químico e petroquímico, 
açúcar e álcool, papel e 
celulose, automação predial, 
alimentos e bebidas, 
cimento, vidro e fibra ótica, 
metalurgia, mineração; 
industria de processo geral 

ControlNet ControlNet 
International 

ControlNet 
International 
www.controln
et.org 

100% com produtos 
ControlNet, conexão 
via interface para 
Ethernet I/P, 
Ethernet TCP/IP, 
DeviceNet, Fieldbus 
Foundation 
 

100% com produtos 
ControlNet, conexão 
via interface para 
Ethernet I/P, 
Ethernet TCP/IP, 
DeviceNet, Fieldbus 
Foundation 

99 nós 5Mbps com 
determinismo 
e 
repetibilidade 

Determinismo e 
repetibilidade 
(variáveis de 
controle) e não 
determinismo 
(configuração e 
supervisão). 
Modelo 
produtor e 
consumidor; 
multicast; 
multi-master 

Sim Sim. Todos os 
módulos de E/S 
para ControlNet 
oferecem 
possibilidade de 
conexão em rede 

Permite a comunicação 
entre CLPs; entre CLPs e 
sistema de E/S e com 
SDCD 

Sim, com modulo de E/S 
com tecnologia 
DeviceLogix, Inversores de 
Freqüência com tecnologia 
DriveLogix, e através de 
interfaces para Foundation 
Fieldbus 

Sim Requer software de 
configuração dependendo do 
controlador 

Qualquer tipo de industria 

DeviceNet Padronizado 
pela ODVA 
Open 
DeviceNet 
Vendors 
Association 

Open 
DeviceNet 
Vendors 
Association 
www.odva.org 

100% com outros 
produtos DeviceNet 
(ODVA). A partir de 
uma rede 
ControlNet, Ethernet 
I/P, Ethernet 
TCP/IP, é possível 
coletar, configurar e 
controlar 
dispositivos em 
diferentes segmentos 
de rede DeviceNet 
 

100% com outros 
produtos DeviceNet 
(ODVA). A partir de 
uma rede 
ControlNet, Ethernet 
I/P, Ethernet TCP/IP 
é possível coletar, 
configurar e 
controlar 
dispositivos em 
diferentes segmentos 
de rede DeviceNet 

64 dispositivos 
inteligentes, 
combinando 
sinais discretos e 
a analógicos 
(Máximo: 8192 
sinais digitais ou 
4096 sinais 
analógicos) 

125Kbps 
250Kbps 
500kbps 
O modelo 
produtor – 
consumidor 
permite 
priorizar o 
tráfego na rede 
(polling, 
mudança de 
estado, iclico) 

Modelo 
produtor – 
consumidor; 
pollng; cyclic; 
change-of – 
state; 
multimaster  

Em 
desenvolvime
nto 

N/A Permite comunicação com 
PCs: CLPs e Com SDCDs 

Sim, com modulos de E/S 
com tecnologia Device 
Loxix  

Sim Requer software de 
configuração dependendo do 
controlador 

Qualquer tipo de industria 
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 Normalização Organização Interoperabilidade Interconectividade Número máximo 

de Instrumentos 
Velocidade  Tipo de tráfego Segurança 

intrínseca 
Redundância Interação com PCs, 

PLCs, e SDCDs  
Inteligência distribuída  
 

Ethernet Softwares Aplicações 

Interbus IEC 61158, 
DIN 19258 e 
EN 50254 

InterbusClub 
www.interbus
club.com 

- Permite a 
comunicação com 
inversores de 
freqüência, IHM, 
tags de RF, válvulas, 
transmissores, 
leitores de código de 
barras, entre outros 
 

4096 pontos em 
254 nós da rede 
distribuída em 
12,8 Km de cabos 
e a distancia entre 
módulos de 400m 
utilizando cabo 
de cobre  

Pontos 
digitais:256 
pontos 
distribuídos 
em 16 nós = 
velocidade de 
1,9 ms> 
Pontos 
analógicos: 
128 pontos 
distribuídos 
em 16 nós= 
velocidade de 
7,4ms. Taxa 
de transmissão 
de 500 kbps e 
2 Mbps ful 
duplex 

Cíclica, 
controlada por 
máster e 
determinística  

Sim Sim Sim Através de módulos 
inteligentes 

Gateways Interbus e I/Os 
diretamente na rede 
Ethernet  

Software para configuração, 
monitoração e diagnostico da 
rede para CLPs, como o CMD e 
software PC Worx 

Rede utilizada para qualquer 
seguimento da indústria do 
Brasil principalmente em 
indústria alimentícia, 
automobilística, 
manuseamento e 
armazenamento de 
materiais, e máquinas  de 
empacotamento 

Ethernet 
TCP/IP 
Modbus 

IEEE 802.3 - Protocolo padrão nos 
principais 
equipamentos de 
fácil 
desenvolvimento 
através de 
bibliotecas 
disponíveis 
abertamente 
 

Acessórios para 
conexão física – 
padrão Ethernet  

Ilimitado – 
Cascateamento de 
Hubs e Switches 

100 Mbits/ s – 
Alto troughput 
através de 
sistemas 
Publisher 
Subscriber 

Probabilístico Não Sim - em anel Protocolo padrão nos 
principais equipamentos 

Sim através de 
processadores distribuídos  

Sim Sem a necessidade de software 
configurador, ferramentas 
padrão de informática para 
manutenção e diagnóstico. 

Processo e Manufatura 

LonWorks Norma EIA-
709, dividida 
em 3 partes: 
EIA-709.1 – 
Define o 
protocolo 
comum EIA-
709.2 – Define 
os transceivers 
para que 
vários 
produtos 
possam se 
comunicar 
EIA-709.3 – 
Define um 
meio físico 
com topologia 
livre 

LonMark 
www.lonmark.
org 

Garantida através de 
variáveis “tipadas”, 
as SNVT’s 

Com Gateways 
apropriados 
(considerando 
interconectividade 
como sendo a 
possibilidade de 
dispositivos LON se 
comunicarem com 
dispositivos que 
utilizam outros 
protocolos)  

Composto de até 
255 subnets onde  
podem existir até 
127 nós, ou seja, 
32385 nós podem 
existir num 
domínio LON 

Par trançado: 
78 kbps ou 
1.25Mbps. È 
possível a 
utilização de 
outros meios 
físicos de 
comunicação 
(RF, Infra-
vermelho, 
fibra ótica, 
rede elétrica, 
etc) 

  É possível existir 
Redundância de 
módulos 

Total. Nós PC’s através de 
cartões de interfaces de 
rede. Nos PLC’s através de 
módulo de comunicação 
apropriados 

Sim É possível transferência 
de informação através de 
“gateways” 

Existem softwares para 
instalação de redes LON, bem 
como software para 
programação dos disposit ivos 
LON 

Automação Industrial, 
Automação Predial, 
Transportes, Utilidades e 
Automação Residencial 

Asi-Bus EN 50295, 
IEC 62026/2, 
IEC 947 

As-Interface 
www.as-
interface.com 

Sim, através dos 
homologados pela 
AS-Interface 

Sim via gateways 
para Profibus DP, 
DeveceNet, Modbus 
e Interbus 
 

31 nós por 
segmento de rede 
para versão 2.0 e 
62 para versão 
2.1 

160 kbps, com 
ciclo máximo 
de 5ms para a 
versão 2.0 e 
10ms para a 
versão 2.1 

Cíclica e polling Não Não Sim, diretamente ou via 
gateways 

Limitada Via gateway Software de configuração / 
Vários fabricantes 

Rede de sensores, máquinas, 
manufaturas todos os 
segmentos da industria 

SafetyBus EN-954/DIN 
19250/DIN 
VDE 0116 

SafetyBus 
Club 
www.safetybu
s.com 

Sim, dual channel Sim, Time – driven 64 modular no 
máximo com 
3500 m de 
comprimento e 
topologia linear 

Até 500kbit/s - Sim Sim, multi – 
master bus 

Através dos seguintes 
protocolos: DeviceNet. 
Profibus, Interbus, 
Modbus, Can-open e 
ControlNet  

Sim Sim, através da CPU PSS SW PG (PSS-Range) Prensas, linhas de 
transferência, células 
robotizadas, aeroportos, 
teleféricos e máquinas em 
geral 
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