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RESUMO 

Sistemas para automação laboratorial permitem 

automatizar de forma significativa tarefas rotineiras 

envolvidas em processos de investigação de um produto qualquer 

(oleos essenciais, biscoitos, soja, etc). Esses sistemas, além 

de permitirem a obtenção rápida e precisa de dados oriundos de 

um equipamento de medição, permitem também analisá-los 

rapidamente, proporcionando ao usuário condições para tomar 

decisões em um curto espaço de tempo. 

Neste trabalho foram realizados estudos referentes a 

interfaces de comunicação, interface homem-máquina, ambientes 

de desenvolvimento de software, geradores de aplicação, e 

sistemas voltados para automação laboratorial, buscando formar 

uma base teórica para o desenvolvimento de um protótipo de 

sistema para automação laboratorial. Esse protótipo foi 

denominado de Sistema para Automação Laboratorial - SAL, 

permitindo que técnicos de laboratório com pouco conhecimento 

de programação construam programas para realizar coleta e 

análise de dados de um determinado experimento de forma 

bastante simples e rápida. 

O sistema é adequado para coleta e análise de dados. A 

criação e execução de programas usando o SAL também é muito 

simples. 
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ABSTRACT 

Laboratory Automation Systems can automate a 

significative portion of tasks involved in the process of 

investigating a product. Such systems, in addition to providing 

for quick and precise capture of data from input devices, also 

allows fast analysis of those data, thus helping users to take 

faster decisions. 

This dissertation reviews concepts related to 

communication interfaces, man-machine interfaces , software 

development environments, application generators and systems 

for laboratory automation with the objective of laying the 

foundations for the development of a prototype system for 

laboratory automation (SAL). This system allows that laboratory 

technicians with small knowledge of computer programming be 

able to develop programs to colect and analize data for an 

experiment in a simple and quick way. The system is specially 

adequate for on-line data collection and analysis. It's also 

very simple to create and run the programs developed using 

SAL. 











equipamento. 

1.4 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

A computação laboratorial é o resultado lógico da 

evolução do uso do computador na ciência de uma maneira geral 

[SHOENFELD,77]. Em épocas passadas, os computadores existentes 

em laboratórios eram utilizados em estudos do aprendizado 

humano, comportamento dos animais e dos insetos e de vários 

sistemas sensoriais (próprios para transmitir sensações), bem 

como do sistema nervoso. Observou-se que foi gradativa a 

introdução do computador no laboratório, mas sua consolidação 

se deu de forma bastante rápida em virtude das facilidades por 

ele introduzidas. 

Durante a década de 70, o uso do computador era 

bastante restrito, contrariamente aos tempos atuais, em que o 

computador está presente em quase todas as atividades humanas. 

Nos laboratórios modernos, o computador é uma peça fundamental, 

permitindo que equipamentos de diversas categorias se 

comuniquem, executando tarefas de aquisição de dados, controle 

e supervisão de processos, armazenamento e análise de dados nos 

modos on-].ine ou off-line. 

A ausência do computador no laboratório, principalmente 

quando se executam tarefas de aquisição de dados e controle de 

processos, pode ocasionar dificuldades, tais como: 

a. atraso na reconstituição correta de uma seqüência de 
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CAPIITUI0 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A revisão da literatura apresentada neste capítulo tem 

como propósito dar uma visão geral das publicações utilizadas 

neste trabalho para formar a base de conhecimento necessária 

para a construção de um protótipo de sistema para automatizar 

da EMBRAPA. 

Na seção 2.2 são introduzidos conceitos relativos à 

interfaces de comunicação e suas respectivas características. 

Em seguida são abordados aspectos relativos à programação 

visual, aplicáveis na construção de interfaces homem-máquina, 

além de uma comparação entre o uso de figuras e textos, 

complementando-se com dois exemplos de interfaces homem-

máquina. A seguir são apresentados alguns tipos de ambientes de 

programação e suas respectivas características, bem como 

aspectos básicos sobre geradores de aplicação por se tratar de 

ferramentas que agilizam o processo de desenvolvimento de 

software. 

Na seção 2.3 encontram-se descritos alguns sistemas 

voltados para automação de laboratórios. Na seção 2.4 é 

realizada uma comparação entre os vários sistemas de automação 













INTERFACES UNIVERSAIS 

Além dos padrões de comunicação mostrados 

anteriormente, existem vários outros [BARKER,84]. Entre eles 

podemos citar RS-422-A, RS-423-A [ENGLEMANN,84]. Estes padrões 

referem-se somente a níveis elétricos e tipos de sinais 

presentes nos elos de comunicações. 

Nos padrões RS-422-A e RS-423-A as informações podem 

ser codificadas usando os seguintes formatos: 

a. ASCII para troca de informações; 

b. binário; 

c. BCD (Binary-Code Decimal); e, 

d. hexadecimal. 

As interfaces Universais podem transmitir dados na 

forma síncrona ou assíncrona. Quando um dispositivo reivindica 

compatibilidade com a interface RS-232-C, uma interface que 

codifique informações no formato ASCII é utilizada. 

Padrões tais como HDLC (High-Level Data-Link 

Control), SDLC (Synchronous Data-Link Control) e X.25 

[ENGLEMANN,84] são de interfaces de comunicação assíncronas que 

definem, não somente a interface elétrica (nível físico), mas 

também o formato do dado, endereços, controle e códigos para 

checagem de erros. 
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Figura 2.6 - Esquema de Desenvolvimento de Aplicação Usando VU. 

2.2.4 GERADORES DE APLICAÇÃO 

Na inicio da era computacional a principal preocupação 

em relação ao desenvolvimento de sistemas baseados em 

computador era o desenvolvimeto do hardware utilizado nesses 

sistemas. Devido ao crescimento tecnológico ocorrido na área de 

microeletrônica, o poder computacional aumentou bastante, a um 

custo cada vez mais reduzido. Baseado nesse fato, aumentou 

muito a demanda por sistemas de software que utilizassem esses 

recursos em toda a sua potencialidade. 

Devido à necessidade de acompanhar essa demanda e a 

ausência de uma forma sistematizada e organizada no processo de 

desenvolvimento de software, vários problemas ocorreram, entre 

eles a producão de software de baixa qualidade e o alto custo 
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