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RESUMO 
 
JOAQUIM, R. C. Novas Tecnologias para Comunicação entre Chão de Fábrica e o Sistema 
Corporativo. 2006. 75f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, 2006. 

 
Esta dissertação propõe o estudo de um sistema de levantamento de dados e informações do chão 
de fábrica, baseando-se em conceitos de MES (Manufacturing Execution System) e em 
tecnologias de comunicação em rede de campo. Este sistema é capaz de garantir ações de 
monitoramento no chão de fábrica, como na comunicação de informações a diferentes áreas de 
uma corporação, integrando-se como um sub-sistema a um Sistema de Gestão Integrado 
(Enterprise Resource Planning - ERP). Este sistema de levantamento de informações do chão de 
fábrica será integrado utilizando padrões de comunicação entre dispositivos e máquinas no 
ambiente industrial (I/O Bus) e módulos de software de monitoramento. Neste trabalho, o desafio 
adotado para ilustrar a tecnologia proposta envolve a integração de uma bancada que simula uma 
célula automática, constituída de atuadores e sensores controlados, por um Controlador Lógico 
Programável (CLP), a sua integração a um software supervisório de processo e a geração de 
informações e sua disponibilidade para uma área de gerência corporativa.  
 
Palavras-chave: MES, Integração fabril, Redes de campo, Automação, CIM. 



ABSTRACT 
 
JOAQUIM, R. C. New Technologies for Communication between Shop-Floor and 
Corporative System. 2006. 75f. Monograph (Master) – Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, 2006. 

 
This text considers the study of a data-collection and information system of shop-floor of a 
simulated industrial plant, based on concepts of MES (Manufacturing Execution System) and on 
technologies of communication in field bus. This system is capable to guarantee action of 
supervision of the industrial shop-floor, as in the communication of information the different 
areas of a corporation, combining itself as a subsystem to a major Integrated System of 
Management (ERP).  This system of survey of shop-floor information will be integrated using 
standards of communication between devices and machines in the industrial environment (I/O 
Bus) and modules of supervision software (SCADA). In this work, the adopted challenge to 
illustrate the technology proposal involves the integration of an automatic cell, which consists the 
experiment environment, consisting of sensors and controlled actuators, for Programmable 
Logical Controller (PLC), its integration to supervisory software of process and the generation of 
information and its availability for an area of corporative management. 
 
Keywords: MES, Manufacturing integration, Filed Bus, Automation, CIM. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 Motivação  
 

No que tange a tecnologia de controle e automação de processos industriais, e 

principalmente no que diz respeito à interação humana com o controle do meio fabril, como o 

monitoramento de um processo industrial por um sistema gestor, existe uma grande demanda de 

levantamento de dados e informações visando ganhos estratégicos e em alguns casos extremos, 

visando puramente a sobrevivência da empresa.  

Dentro deste contexto propõe-se uma integração de conceitos e tecnologias recentes de 

comunicação à atual realidade da indústria. Esta integração garantirá a comutação de dados e 

ações entre o chão de fábrica e outras áreas da empresa, como o Planejamento da Produção, Setor 

de Suprimentos, etc. 

1.2 Justificativa 

Mais precisamente, o projeto usará como benchmark o melhoramento da interface de 

comunicação de um modelo de célula automática, que simula uma linha de montagem, com um 

software supervisório para coleta de dados e a disponibilidade destes para geração de 

informações destinadas a áreas de gestão. Estas serão definidas segundo um modelo de uma 

fábrica fictícia feita seguindo uma norma que representa a realidade de uma empresa. 

A aplicação será modular, o que irá assegurar a facilidade de expansão e de adaptação 

para integração com outros sistemas, além de garantir a aplicabilidade da proposta a outros tipos 

de processos industriais que transcendam o exemplo experimental. 

 Com isso, procura-se estudar como integrar uma área gestora da empresa aos processos 

industriais visando ganhos de qualidade em: 

• Automatização de processos da fábrica; 



• Confiabilidade e eficiência do tráfego de dados; 

• Uso apropriado de novas tecnologias; 

• Visão do processo produtivo; 

• Melhorar a comunicação entre o departamento de controle da produção e demais 

áreas gestoras da indústria. 

1.3 Objetivo 

O objetivo da dissertação é aplicar tecnologias de rede de campo e aquisição de dados 

para integrar um processo do chão de fábrica (célula de montagem automática) e um sistema 

gestor, neste caso o sistema de Controle de Produção. Assim será utilizado um protocolo de rede 

de campo (fieldbus) que será responsável por garantir a segurança e confiabilidade dos dados 

trafegados no seu barramento. Esse sistema irá utilizar conceitos de MES para disponibilizar 

informações a qualquer Sistema de Suporte a Decisão (SAD). Para modelagem do fluxo de 

informações, esta dissertação se inspirará na norma ISA-S95.01 (ISA,2004), que padroniza as 

funções e objetos de sistema de controle fabril integrados, orientando projetistas de soluções de 

integração de informações empresariais na concepção de seus produtos. Esta norma foi escolhida 

como base no conhecimento de vários membros da MESA International, e seu alinhamento com 

o objetivo proposto para a dissertação. 

 Segue após as referências dessa dissertação um glossário de conceitos e definições que 

foram importantes para o desenvolvimento da dissertação e são pré-requisitos necessários para a 

compreensão deste texto. 

 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Este capítulo irá fornecer a base conceitual levantada para o entendimento das 

necessidades de informação de empresas (seção 2.1), os meios de comunicação de dispositivos e 

máquinas (seção 2.2), mostrar um conceito de integração de informações na corporação: MES 

(seção 2.3), e uma apresentação de uma parte da norma ISA-s95.01, que modela as comunicações 

e funções de informações dentro da empresa. 

Diversos autores discutem sobre como melhorar a comunicação entre as áreas de 

manufatura e as outras áreas da empresa para suprir as necessidades de informações para tomada 

de decisões (HOWELLS, 2001), (GALVINALES&JOHNSON, 2003). Diversas empresas e 

orgãos reguladores têm se proposto a solucionar essa deficiência informativa com metodologias e 

produtos para esse fim (MESA,1994), (CAMSTAR,2002), (VISIPRISE,2002), (MASSON,2004), 

(PABADIS,2003). Nas próximas seções serão apresentados alguns trabalhos realizados e 

levantamentos salientando a necessidade de integração da indústria, além de tecnologias de 

comunicação que foram estudados para a realização do projeto. 

2.1. A integração: chão de fabrica vs sistema corporativo 

 Atualmente, o setor administrativo está bem adaptado às necessidades de troca de 

informações entre seus departamentos, porém precisa de uma conexão com os sistemas de 

controle de chão de fábrica (HOWELLS, 2000). Um conceito já implantado no setor de negócios 

das empresas é o Sistema de Apoio a Decisão (SAD). Estes são sistemas de informação 

integrados com todas as partes da empresa, capazes de transformar dados em informações úteis 

no processo de tomada de decisão em cada departamento da empresa (TURBAN et ARONSON, 

1997). A finalidade deste capítulo é apresentar os estudos e as ferramentas utilizadas para este 

fim. 



 

 
Figura 01: Estrutura de informações no sistema coorporativo (DANEELS et SALTER, 2000) 

 
• Necessidade de informações 

 À medida que os profissionais envolvidos com a implementação de soluções ERP começam a 

entender melhor sua funcionalidade, percebem que existe um grande vazio entre os sistemas de 

planejamento corporativo e a efetiva execução (chão de fábrica) (BANZATO, 2001). 

 Observando o chão de fábrica, existem vários sensores e controles de máquinas, que 

fornecem à área superior todos os dados requeridos, utilizando softwares do tipo SCADA. A 

Figura 2 ilustra o funcionamento deste tipo de software, que integra pontos de medição para 

controle de processos de manufatura. O SCADA pode além de mostrar os dados controlados, pré 

formatá-los para armazená-los em um banco de dados para fins de arquivo histórico, o que acaba 

levando a sua integração com os outros níveis de gerenciamento fabril (vide Figura 1). 



 

Figura 02 – Esquemática de um sistema SCADA (DANEELS et SALTER, 2000) 
  
 Agora, por que é tão importante ligar o chão de fábrica ao ERP? Levando-se em conta o 

advento de iniciativas integradoras de departamentos e cadeia de suprimentos (Supply Chain 

Management – SCM), o centro de atividade tem se transferido para fora dos sistemas de gestão e 

ERP da fábrica. Note que: 

• A área administrativa está plenamente informatizada, com todos os setores se 

comunicando e trocando informações graças aos sistemas ERP, 

• No chão de fábrica também existem malhas fechadas de dados, que são bem 

administradas pelos softwares supervisores (SCADA). 

 De uma perspectiva operacional, uma maior comunicação entre os operadores dos 

sistemas de planejamento e dos operadores dos sistemas de manufatura não é freqüente ou 

possível. Há uma pressão para reduzir o tempo de produção, com ciclos mais curtos, e melhorar a 

responsabilidade total com o planejamento da produção, que acaba deixando a área com menos 

tempo para tomada de decisões. As tecnologias de informação obviamente devem trazer soluções 



que irão segurar o desafio da integração dos sistemas gestores da empresa com a área fabril. 

(HOWELLS, 2000). 

2.2. Redes de Campo 

 Redes de campo são sistemas de pontos de medição de dados distribuídos compostos por 

dispositivos de campo e equipamentos de controle e monitoramento integrados em um ambiente 

físico de uma planta ou de uma fábrica, Os dispositivos da rede de campo trabalham em conjunto 

para realizar I/O e controle em operações e processos automáticos (FOUNDATION FIELDBUS, 

1999). 

A implementação de um sistema de comunicação adequado é uma etapa fundamental para 

o processo de integração de sistemas. A análise do tipo de rede a ser adotada deverá levar em 

consideração critérios como: custos de implantação e manutenção, disponibilidade necessária 

exigida, tipo de dados que serão transportados (discreto, analógico ou ambos) e as necessidades 

da empresa. 

 

Figura 03 – Arquitetura de dispositivos integrados (DAVENPORT, 2002) 



 A Figura 3 mostra como as empresas têm disponibilizado atualmente os seus padrões de 

rede e dispositivos nos níveis hierárquicos. Observe que existem camadas de dispositivos, 

separando-os em atuadores e sensores, controladores e sistemas de aquisição de dados, e bancos 

repositórios de dados e informações, além do gateway da empresa com a rede externa. 

A literatura mostra muitas discussões no que diz respeito à aplicação da rede Ethernet nos 

variados níveis da hierarquia do controle industrial automatizado (KINSELLA et HIRSHMANN, 

2002) (DAVENPORT, 2002) (SWALES, 2000) (BANZATO, 2001). Como o padrão Ethernet 

tem sido dominante em ambientes de escritórios e freqüentemente utilizada como rede 

empresarial, parece natural a sua utilização em nível de controle industrial ou controle de 

dispositivos encontrados diretamente na produção (sensores e atuadores dentre outros). 

Os argumentos técnicos para a utilização do padrão Ethernet incluem flexibilidade para a 

interligação, facilidade para a integração com os dados presentes em níveis hierárquicos 

superiores (application layers) e migração facilitada para redes de maior desempenho em largura 

de banda. Outros motivos para a utilização da rede Ethernet em nível do controle industrial são: o 

aumento da utilização do par de protocolos TCP/IP (HARROLD,1999) (BANZATO, 2001), sua 

grande aceitação e conseqüentemente sua grande base instalada, os custos reduzidos tanto para 

implementação quanto para manutenção, a grande capilaridade da rede e a presença de protocolos 

padronizados pelo comitê IEEE 802.3 *. 

Outro tipo de rede a ser analisado são as redes baseadas em protocolos de campo 

(fieldbuses), que são classificadas em dois grandes grupos: Redes Device Bus e Redes Process 

Bus.  

*. Norma desenvolvida pela IEEE para Ethernet CSMA/CD baseada em redes de arquitetura local (LAN) 



 

Figura 04 - Tipos de Protocolos 
 

 Na Figura 4 observa-se que a classificação dos protocolos é baseada na sua função de 

transmissão de tipos de dados no barramento (discreto ou analógico) e função desempenhada 

(rede de dispositivos ou de processos). Também se considera o valor qualitativo do dado 

transmitido (bit ou byte). Com base nessas informações, pode-se escolher a rede de campo 

específica para cada necessidade: integração de dados ou informações do processo a ser 

controlado.                   



2.3. MES 

o Definição 

 MES é um sistema que entrega informações que possibilitam a otimização da produção de 

atividades desde a ordem de lançamento até o produto acabado. Com dados atualizados e 

precisos, um MES guia, inicializa, responde e reporta as atividades de uma planta industrial 

assim que elas ocorrem.  A pronta resposta para as condições de mudança, associados com o foco 

na redução de atividades sem valor agregado, leva a um efetivo gerenciamento das operações da 

planta e do processo. O MES provê informações em tempo real sobre as atividades de produção 

através da empresa e da rede de fornecedores (supply chain) via comunicação bidirecional. Na 

Figura 5 observa-se a principal atividade de um sistema MES: a integração de informações entre 

os vários departamentos e funções da empresa. 

 

Figura 05 – Conceito MES no modelo de negócio da empresa 
A Figura 6 mostra um pouco mais detalhadamente como um sistema MES se encaixa nas 

funções da empresa, com a descrição entre as funções e informações/dados transmitidas do 



planejamento em escritório e o controle fabril, trazendo a responsabilidade para si de 

transformação dos dados do chão de fábrica em informações úteis aos departamentos de gestão 

de outras áreas da empresa, sendo um caminho único e suficiente para a comunicação entre os 

departamentos da empresa e as áreas de chão de fábrica, juntando toda a responsabilidade na 

execução das funções para obtenção de informações para si.  

 

Figura 06 – MES em um sistema de informações empresariais 
 

Para atender às necessidades de uma variedade de ambientes industriais, a MESA 

International identificou onze funções principais para o MES (QIU&ZHOU, 2004), listadas a 

seguir: 

• Operações / Programação Detalhada: seqüências e atividades controladas com 

funções de tempo para otimizar a performance da planta, baseados nas capacidades 

finitas e nos recursos; 



• Status e Alocação de Recursos: guiando o que as pessoas, máquinas, ferramentas e 

materiais devem fazer e traçando o que eles estão fazendo ou acabaram de fazer; 

• Despache de Produção: dando o comando para mandar materiais ou ordens para certas 

partes da planta para começar um processo ou passo; 

• Controle de Documentação: gerenciando e distribuindo informações de produtos, 

processos, projetos, ou ordens, tão logo tenham garantido condições para funcionar; 

• Rastreamento e Genealogia de Produtos: monitoramento do progresso de unidades ou 

lotes de saída para criar um histórico completo do produto; 

• Análise de Performance: comparando resultados medidos na planta com as metas e 

métricas estabelecidas pela corporação, clientes ou agentes reguladores; 

• Gerenciamento de Pessoas: rastreando e direcionando o uso de operações pessoais 

durante a troca baseada em qualificações, padrões de trabalho, e necessidades de 

negócio; 

• Gerenciamento de Manutenção: planejamento e execução de atividades apropriadas 

para manter equipamentos e outros recursos de capital para obter a meta de performance 

da planta; 

• Gerenciamento de Processos: direcionando o fluxo de trabalho na planta, baseado no 

planejamento e nas atividades de produção atuais; 

• Gerenciamento de Qualidade: gravação, rastreamento, e análise de características de 

produtos e processos contra ideais de engenharia; 

• Aquisição/Coleta de Dados: monitoramento, recolhimento, organização de dados 

sobre o processo, materiais e operações das pessoas, máquinas ou controles. 

 



 
o Como trabalha 

 Similar a muitos outros softwares de manufatura, tecnologias MES segue as tendências de 

tecnologias de rede e computação. A maioria dos sistemas são multi-tarefas cliente-servidor ou 

baseados em Web, usam bancos de dados relacionais, e podem ser executados em diferentes 

sistemas operacionais, como UNIX, VMS, AIX e Windows 2000/NT. (QIU&ZHOU, 2004).  

 Eles usualmente fornecem interfaces de programação de aplicações para facilitar a integração 

com outros aplicativos, como ERP, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain 

Management – SCM), Ferramentas CAD, controle de chão de fábrica, Automação de Vendas 

(SFA), e CRM (vide figura 7). 

 

 

Figura 07 – Modelo de contexto de informações na empresa (QIU et ZHOU, 2004) 
 

 Um MES sobrepõe-se aos sistemas ilustrados na figura 7. Por exemplo, ambos ERP e MES 

poderiam ter recurso de atribuição à administração e algoritmos de controle da produção. Ambos 

SCM e MES incluem gerenciamento de inventários logísticos e programação finita. Planos de 

processo e documentos de especificação podem vir tanto de engenheiros de produto ou processo 



quanto do MES. Supervisórios e MES possuem controle de qualidade, histórico de dados, e 

mecanismos de análise de dados. Entretanto implementações de MES usualmente resultam em 

um foco maior na performance da produção em tempo real. Possuem uma funcionalidade mais 

aprofundada em otimização de operações e executam instruções minuciosas quando comparados 

com sistemas de planejamento de produção. As funcionalidades do MES são tipicamente 

projetadas para acesso direto, primariamente por equipamentos e operações pessoais (do gerente 

de produção para o setor de materiais, manutenção, e gerentes de qualidade, para operadores e 

técnicos do chão de fábrica).  

 Na literatura (QIUetZHOU, 2004) são listadas várias funcionalidades de programas MES 

comercializados, como o  WorkStream da Consilium, PROMIS Encore! da Promis Systems 

Corporation, MESA MES da Camstar, e outros; mas em geral eles possuem um módulo de 

monitoramento, ferramentas de controle de qualidade, interface com a rede da corporação, 

integração com outras ferramentas de gerenciamento e armazenamento e tratamento de dados. 

  

o Arquiteturas 

 Os produtos de integração de softwares endereçam a dicotomia entre abordagens de soluções 

isoladas e integradas. Construídas a partir da aplicação do conceito de CIM (Computing 

Integrated Manufacturing), estes produtos possibilitam a visão de operações plug and play entre 

diferentes aplicações desenvolvidas por diferentes empresas (SCOTT, 1996). 

 Uma solução é o chamado sistema MES Integrável, (Integratable MES) que pode ter muitas 

vantagens: banco de dados lógico único (com redundâncias), funcionalidade rica, aplicações bem 

integradas, e um modelo único da fábrica, dos produtos, e do processo de manufatura. Por outro 

lado esses sistemas são considerados como monolíticos por serem insuficientemente 

configuráveis e difíceis de mudar. 



 As Soluções Isoladas podem oferecer as melhores características para funções particulares 

(como programação, manutenção, etc.), mas acaba-se com múltiplas bases de dados, múltiplos 

modelos, e uma maior “dor de cabeça” na integração desses sub-sistemas. Um efeito encontrado 

nesse caso são barreiras na comunicação entre diferentes departamentos. 

 Resolve-se esta dicotomia entre o grande número de cenários disponíveis em produtos 

integrados e as soluções isoladas individuais, ou ilhas de automação. Cada aplicação pode ser 

tanto uma solução isolada auto-suficiente, podendo ser integrada em um grande conjunto de 

produtos. Pode-se comprar as aplicações necessárias, e então adicionar novas aplicações no 

futuro tão logo sejam absorvidas e implementadas. 

 Um sistema MES Integrável suporta aplicações distribuídas, colaborativas, orientadas a 

objeto e cliente/servidor. Oferece um jogo de produtos de soluções isoladas abertas e 

configuráveis que são usadas para definir, monitorar, gerenciar e controlar a manufatura em 

plantas locais, remotas e contratantes. Corretamente arquitetados estes produtos permitem 

misturar outros legalmente aprovados, os quais são ricos em funcionalidade com produtos novos 

e orientados a objeto, além de conectar softwares de diferentes fornecedores. 

 Os objetivos do MES Integrável são a rápida implementação, redução da complexidade, 

adaptabilidade a mudanças de ambiente (agilidade), custo efetivo de integração, facilidade de 

utilização e custos reduzidos (SCOTT, 1996). 

o Importância da integração 

 Em muitas companhias, sistemas existentes são feitos a partir de vários componentes não 

integrados e partes não identificadas. A definição diferencia sistemas não integrados daqueles 

com as potencialidades integradas do MES. Isto pode ser uma distinção sem importância, porém 

a idéia é que a apicação MES seja o passo de integração de todas as atividades que não estão na 

camada de planejamento nem na de dispositivos de controle, como partes dos módulos de um 



sistema pró-ativo e integrado em tempo real, fornecendo um processo sinérgico que é maior que a 

soma das partes. (MCCLELLAN, 2000) 

 A MESA International (The Manufacturing Execution Systems Association) estudou várias 

empresas e ofereceu uma lista de benefícios ao se usar um sistema dirigido ao MES (MESA, 

1994): 

• Redução tempo de ciclo de manufatura 

• Redução ou eliminação de dados de entrada 

• Redução do WIP (work-in-process) 

• Redução ou eliminação da “papelada” entre os deslocamentos 

• Melhoria da qualidade dos produtos 

• Valorização do trabalho do pessoal de operação 

• Melhoria do processo de planejamento 

• Melhoria dos serviços prestados ao cliente 

 Outra vantagem é que o MES pode ser pró-ativo, forçando a ocorrência de execução de 

eventos ou tarefas a serem cumpridas de acordo com os métodos de operação ou de planejamento 

da planta e sem intervenção humana. 

 Com o levantamento das necessidades da empresa por informações seguras e em tempo real 

para cada área de gestão da empresa, além da forma como serão trafegados esses dados e 

transformados em informações que ficarão disponíveis, podemos começar a modelar o sistema de 

levantamento de informações da corporação. 

 

 

 



2.4 Norma ISA-s95.01 

 Para enxergar todas as interfaces entre funções da fábrica, podemos nos basear no PRM 

(Purdeu Model of Reference) para sistemas de integração Fabril (RATHWELL, 2001). 

 

Figura 08 – PRM (Purdue Model Reference) de fluxo de informções do CIM (ISA, 2004) 

 A partir deste modelo (vide figura 8) visualiza-se o fluxo de informações entre as áreas de 

uma empresa que é controlada por um sistema de integração de informações. Observa-se a área 

selecionada em cinza, que mostra as principais funções do controle fabril (Controle de Produção, 

Engenharia de Suporte de Processo e Controle de chão de fábrica). Visualiza-se nessa figura que 

a empresa depende muito das informações geradas pelos processos executados no chão de 



fábrica, alimentando toda as áreas gestoras e provendo base para conhecimento a áreas 

estratégicas como a de Marketing&Vendas e a Financeira.  

 Para gerar um sistema de controle de fluxo de informações da área de execução de chão 

de fábrica, existem certas definições de funções e necessidades das áreas administrativas da 

corporação que são descritas a seguir: 

1) Programação da Produção: Um sistema de controle de produção capaz de levar tanto 

funções de programação para a planta a partir do pedido dos clientes ou decisões da 

gerência quanto produzir os produtos requeridos por estes, com a melhor combinação 

(ótima) entre serviço ao cliente e uso de tempo, energia, estoque, horas-homem e 

materiais compatíveis com funções de custo; 

2) Controle de Execução de Processos: Um efetivo controle dinâmico de cada unidade 

operacional da planta garante que ela está operando com a máxima eficiência da sua 

capacidade, qualidade de produto e de recursos, baseado nas funções de programação e 

supervisão de processos. A supervisão dos processos determina o nível de produção local 

de todas as unidades que trabalham juntas com a finalidade de melhorar continuamente 

sua operação. Este sistema garante que nenhuma unidade está excedendo o nível geral da 

área nem usando recursos em excesso. Este responde também a existência de emergências 

em quaisquer unidades sob seu controle em cooperação com unidades de sistemas de 

controle dinâmico para finalizar ou reduzir sistematicamente suas saídas nesta e em 

unidades relacionadas a ela, para compensar a emergência. 

3) Coordenação da Planta e Relatórios de Dados Operacionais 

4) Garantia de Disponibilidade do Sistema 



 Os dois itens acima requerem a cooperação entre os dois primeiros, relacionando-os com 

outras funções da empresa (planejamento de manutenção, suprimento de recursos ininterruptos, 

tolerância à falhas e redundância de sistemas).  

 Os deveres a serem cumpridos seguindo os requisitos anteriores podem ser visualizados 

na Figura 09. As próximas seções descrevem sinteticamente cada nível: 

 

Figura 09 – Definições de um Sistema de Informação Industrial Computadorizado (ISA,2004) 

 

 Abaixo segue uma breve descrição de cada nível: 



A) Nível 4 

 - Programação da Produção (macro): 

1) Estabelecer a programação básica de produção; 

2) Modificar a programação de acordo com as entradas do sistema  (demanda de 

recursos, pedidos de produção, etc); 

3) Coordenar a programação da produção otimizando a manutenção preventiva 

e renovação da produção; 

4) Determinar o nível ótimo de recursos necessários em cada estágio do 

processo produtivo; 

5) Modificar a programação da produção tão logo seja necessário, devido a 

interrupções em unidades de produtivas onde as mesmas irão ocasionar 

mudanças na prioridade e no fluxo de produção. 

 - Coordenação da Planta e Relatórios de dados operacionais: 

6) Coletar e manter os recursos usados e disponíveis e prover dados para 

aquisição de mais recursos com a contabilidade; 

7) Coletar e manter os bens em processo e arquivos de produção 

8) Coletar e manter arquivos de controle de qualidade; 

9) Coletar e manter máquinas e equipamentos utilizados e históricos de vida útil, 

necessário para manutenções corretivas e preventivas; 

10) Coletar e manter dados de força humana para disponibilizar ao  departamento 

de Recursos Humanos; 

11) Manter as interfaces com a Gerência e outros sistemas em diferentes níveis.*

B) Nível 3: 

 - Programação da Produção (micro): 

 
* Note que neste nível não existem funções de controle, este nível corresponde ao
Planejamento de Produção e Dados de funções da Planta. 



1) Estabelecer o programa de produção imediata para sua própria área, incluindo 

manutenção, transporte e outras necessidades de produção  relatadas; 

2)Otimizar localmente os custos para sua área de produção individual enquanto 

estiver cumprindo a programação estabelecida pelo sistema de controle 

computadorizado da produção (bloco 4A); 

3) Em adição ao nível 4A, modificar a programação da produção para compensar 

interrupções da planta que podem ocorrer em sua área de responsabilidade. 

 - Coordenação de Sistema e Relatórios de Dados operacionais 

4) Fazer um relatório de produção da área, incluindo variáveis de custos de 

manufatura; 

5) Usar e manter arquivos práticos da área; 

6) Coletar e manter dados da produção, inventário, mão de obra e energia 

utilizada; 

7) Manter comunicação com os níveis hierárquicos superiores e inferiores; 

8) Servir as interfaces homem/máquina das unidades envolvidas; 

9) Coletar dados operacionais e análises off-line requisitadas por funções de 

Engenharia, incluindo análise de qualidade estatística e funções de  controle; 

10) Levantar necessidades do departamento pessoal, como programação de 

férias, qualificação pessoal, etc. 

C) Nível 2: 

 - Controle de Execução 

1) Responder a qualquer condição de emergência que possa existir nesta região de 

conhecimento da planta; 



2) Otimizar a operação de unidades sob seu controle dentro dos limites da 

programação da produção. 

- Coordenação de Sistema e Relatórios de Dados operacionais 

3) Coletar e manter dados da produção, inventário, mão de obra e energia 

utilizada; 

4) Manter a comunicação com os níveis hierárquicos superiores e inferiores; 

5) Servir as interfaces homem/máquina das unidades envolvidas. 

D) Nível 1: 

 - Controle de Execução 

1) Manter o controle direto das unidades da planta sob seu conhecimento; 

2) Detectar e responder a qualquer condição de emergência que possa existir 

nestas unidades da planta. 

 - Coordenação de Sistema e Relatórios 

3) Coletar informações da unidade de produção, recursos utilizados e transmitir 

aos níveis superiores; 

4) Servir as interfaces homem/máquina das unidades envolvidas.* 

 Sensores determinam o estado dos equipamentos ou dos materiais que estão sendo 

transformados neles, e suas saídas são consideradas partes do nível 1. O mesmo se dá para os 

atuadores (são partes do nível 0 e seus comandos, do nível 1). 

 Assim sendo, temos todos como mapear os requisitos do sistema de controle de 

informações fabril. 

 

.
*Nota: Não existem transformações de informações na definição do PRM no nível 0



  3. METODOLOGIA 

 Com fins de isolar e levantar requisitos para montar a aplicação de integração de 

informações entre o chão de fábrica e outras áreas de uma empresa, será modelada uma empresa 

fictícia chamada STAR que monta brinquedos infantis, e será focado o processo de montagem 

final de um de seus produtos chamado BSR (Boneco Soldado Raso) utilizando a bancada 

experimental CAI (DIAS, 2005). O processo de modelagem das áreas da empresa e a escolha das 

interfaces onde será montada a aplicação serão descritos no capítulo 4, seguindo para a descrição 

e especificação da aplicação no capítulo 5. Utilizando esta especificação , teremos como levantar 

os dados em uma simulação de operação de montagem na bancada CAI e observar a 

transformação de dados em informações  para as áreas escolhidas no modelo do capítulo 4, 

podendo tirar algumas conclusões a respeito dos resultados apresentados no capítulo 6. 

 

 4. PROJETO 

 
 Neste capítulo será apresentado o modelo da empresa STAR inspirado na norma ISA-

s95.01 (seção 2.4). Para fins de modelagem do projeto, será analisado o mapeamento do Chão de 

fábrica da empresa, identificando os elementos de troca de informações e como e com quais áreas 

gerenciar suas interfaces. 

 4.1. Mapeamento do Chão de Fábrica 

 A empresa possui um sistema de gestão baseado em tecnologias ERP, que utiliza 

aplicações MES (baseadas no modelo CIM e no quadro de fluxo de informações PRM da Figura 

8) para integração de dados e informações entre as áreas da empresa. Para definição dos 

requisitos do sistema, foram utilizadas as informações do capítulo anterior, focando o modelo das 



funções do departamento de Produção e suas interfaces com os departamentos externos (vide 

Figura 10, organizada de acordo com a norma ISA (2004). 

 

Figura 10 – Fluxo de informações do controle de Produção do modelo 

  

 As definições das funções são as seguintes: 

1) Materiais & Energia: Função que controla o inventário, qualidade e transferência de 

matérias primas para o departamento de Produção. É responsabilidade dessa função é 

suprir e gerenciar o fluxo de materiais/energia e gerar relatórios de uso/desperdício de 

recursos, além de monitorar a qualidade dos mesmos. 

2) Gerenciamento da Manutenção: Função que mantém os equipamentos em operação 

adequada ao processo, de forma a atender pedidos corretivos e conseguir prever quando 

os equipamentos necessitarão de manutenção, gerando um planejamento de manutenção 

preventiva. 



3) Qualidade: Função que testa e classifica os materiais, configura padrões de qualidade dos 

materiais, de acordo com a tecnologia utilizada no processo produtivo e os requisitos dos 

clientes da empresa. 

4) Controle de Inventário de Produto: Função de controle de produtos finalizados, reservas 

de produtos para despache de acordo com a ordem de produção, e acerto de entrega de 

produtos para embarque a clientes. 

5) Planejamento de Produção: Função de controle de pedidos de produção e entrega de 

materiais à mesma, esta também estabelece os produtos para venda. 

6) Controle da Produção: Função de transformação da matéria prima em produtos e sub-

produtos, de acordo com o planejamento de produção, mede também a capacidade de 

produção e a faz a engenharia e atualização dos processos produtivos da empresa. 

 A seguir estão descritas os fluxos de informações entre a função de Controle de Produção 

e as demais: 

A)  Processos acabados: Fluxo que interage entre o Controle de Produção e O Controle de Inventário de Produto e a Qualidade. Carrega as 
informações do processo produtivo, relativos à família de produtos e seus processos na empresa. Essas informações podem ser usadas para 
abastecer de dados a função de Qualidade para gerar os Testes de Qualidade (QA Test) e alimentar a base de dados do Controle de Inventário 
de Produtos para acerto do planejamento de entrega de produtos; 

B)  Testes de Qualidade (QA Test): Fluxo de informações entre Qualidade e Controle de Produção. Consiste nos resultados de testes de 
qualidade de produtos de acordo com normas estabelecidas pelos departamentos de Engenharia e de clientes. Dependendo do resultado dos 
testes são despachados os lotes de produtos para os clientes; 

C)  Pedido de Manutenção: Fluxo de informação entre o Controle de Produção e a 

Manutenção. Carrega os dados de processos/máquinas com defeito e alarmes de mal 

funcionamento; 

D)  Resposta da Manutenção: Fluxo de informações entre a Manutenção e o Controle de 

Produção. É a reposta ao Pedido de Manutenção ou a Manutenções Preventivas, contendo 

dados de status de máquinas, atividades realizadas e o cronograma de próxima 

manutenção preventiva; 



E)  Inventário de Materiais e Energia: Fluxo de informação entre Materiais & Energia e 

Controle de Produção. Nele trafega a disponibilidade atual de recursos para produção; 

F)  Status de Material e Energia: Fluxo de Informação entre o Controle de Produção e 

Materiais & Energia. Consiste no pedido e alocação de recursos para a produção, e são 

encontrados de acordo com a relação de materiais para cada processo, além da relação de 

recursos utilizada por produto, e a programação de entrega de materiais; 

G)  Produção da Planta: Fluxo de informações entre Controle de Produção e Planejamento de 

Produção. Consiste nos resultados de execução da planta: o quê, como, quanto e quando 

foi feito; 

H)  Planejamento: Fluxo de informação entre Planejamento de Produção e Controle de 

Produção. Contém informações do quê, quando e quanto produzir. 

 4.2. Atividades do gerenciamento de operações de produção 

As atividades do gerenciamento de controle de produção irão incluir: 

1) Relatórios da área de produção, inclusive variáveis de custo de manufatura; 

2) Coleta e manutenção de dados da produção, inventário, mão de obra e recursos 

utilizados; 

3) Estabelecimento de programação detalhada de produção para sua área incluindo 

manutenção, transporte e outras necessidades de produção; 

4) Modificação da programação da Produção para compensar interrupções que podem 

ocorrer em sua área de responsabilidade. 

4.3. Modelo do Gerenciamento de operações de produção 

O modelo de fluxo de informações ilustrado na Figura 10, que é um modo de visualizar a 

integração e tráfego das informações entre o Controle de Produção e a empresa, é expandido para 

um modelo de atividades mais detalhadas de suas operações, mostradas na Figura 11.  



 

Figura 11 - Modelo de atividades de gerenciamento de operações de produção 

 

 4.4. Interfaces das funções de Gerenciamento da Produção 

 Os quatro elementos de informação: Definição de Produto, Capacidade de Produção, 

Programação de Produção e Performance de Produção correspondem a troca de informações 

entre Sub-sistemas do Sistema de Produção Fabril (Engenharia de Suporte de Processo, Controle 

de Produção e Controle de Produção de chão de fábrica) que foram ilustradas na Figura 8 e 

simplificadas na Figura 10. Observando a Figura 10 pode-se concluir que o Nível 0-1-2 de 

Controle de Processo da Figura 11 representa o nível 2 de controle de Funções da Figura 10. O 

nível 2 é chamado de Controle de Processo da Produção, definido pelos padrões  ANSI/ISA-



88.00.01 e IEC 61512-1 (ANSI/ISA, 1995). Os outros círculos da Figura 11 representam as 

atividades de produção. A Figura 12 ilustra melhor a troca de informações dos três principais 

grupos de informações comutadas entre a área de Controle de Processo de Produção e as 

entidades externas ao Chão de fábrica da empresa.  

 

Figura 12 – Definição das interfaces de informações com o Controle de Processos de Produção (ISA, 2004) 

4.5. Troca de Informações no gerenciamento de operações de Produção 

 - Regras Produção Específicas dos Equipamentos e Processos 

 Essas são instruções específicas para equipamentos que são baixadas para a execução de 

suas tarefas. Por exemplo, programas CNC, programas de PLC ou repositórios onde são 

executadas as tarefas de equipamentos nos níveis 1 e 2 (vide Figura 9). 

        - Comandos Operacionais 

 São informações mandadas para os equipamentos dos níveis 2 e 1, usualmente comandos 

para começar ou completar passos de produção. 



        - Respostas Operacionais 

 São informações que são recebidas dos equipamentos do nível 2, usualmente 

correspondem à finalização ou status de produção. 

        - Dados específicos de Equipamentos e Processos 

 São informações recebidas dos equipamentos do nível 2 a respeito da performance das 

funções de controle 

 4.6. Definição do sistema de Coleta de dados da Produção 

 - Atividades 

 O sistema de controle de Manufatura geralmente lida com dados de processo tanto (peso, 

unidades, etc) quanto com propriedades associadas (taxas, temperatura, etc) e com dados de 

equipamentos tais como sensores e status de atuadores. As atividades de operação de manufatura 

incluem a coleta e gerenciamento destes dados para processos específicos ou pedidos de 

produção específicos. Os dados gerenciados podem incluir leituras de sensores, status de 

equipamentos, eventos, dados de entradas de operadores, mensagens, resultados de cálculos de 

modelos e outros dados de suma importância para fazer o produto. A coleta de dados pode ser 

relacionada ao tempo ou a eventos, com sinais de tempo ou eventos somados para dar coesão a 

informação coletada. 

 - Modelo de Atividades 

 A Figura 13 ilustra algumas interfaces da coleta de dados de Produção 

 



 

Figura 13 - interfaces do modelo de coleta de dados de produção 

  

- Tarefas na Coleta de dados 

 a) Coletar, resgate e armazenamento de informações relacionadas a execução de 

 equipamentos de produção e informação coletada pelos operadores (Dados de 

 Processo, Status de Equipamentos, Localização de lotes, Logs de operações); 

 b) Prover interface para processos básicos ou sistemas de controle de manufatura, 

 sistemas de gerenciamento de informações de laboratório e sistemas de  gerenciamento 

de produção para coleta automática de informações; 

 c) Prover Padrões ou relatórios sob medida para operações e operadores; 

 d) Prover informação para processos locais e análise de produção e para relatórios 

 de sistemas logísticos de alto nível; 

 e) Prover informações para rastrear produtos, relacioando-os a lotes de matéria prima, 

 equipamentos e operadores específicos; 

 f) Prover monitoramento e gerenciamento de alarmes funcionais; 



 g) Prover informações de qualidade de produtos para comparação com suas 

 especificações. 

 Com a apresentação da norma, a seleção das áreas de troca de informações com o 

Controle de Produção e sua modelagem em termos de função e deveres, podemos começar a 

aplicar as tecnologias disponíveis para atingir o objetivo do projeto. 

 

5. APLICAÇÃO 

 

Neste capítulo, seguindo a metodologia  proposta no capítulo 3 com o objetivo  de 

integrar os dados de chão de fábrica, irá então fechar a aplicação na coleta e transformação dos 

dados controlados de um processo específico, neste caso a célula de montagem do produto BSR  

CAI da empresa STAR.  

.  Serão levantados alguns dados da célula de montagem, cuja especificação técnica será 

descrita da seguinte forma: 

 5.1. Especificação de Hardware: Definição de produto transformado, Hardware da célula 

automática e integração com rede de campo (fieldbus); 

5.2. Especificação de sistema SCADA: Definição de software de aquisição& armazenamento 

de dados, com ilustração do ambiente do sistema, e definição dos dados e obtenção de 

informações a partir da correlação entre eles; 

5.3. Especificação de relatórios: Formato de relatórios com descrição de informações 
levantadas para cada área 

5.1. Especificação de Hardware 



 Dentro de hall de produtos desta empresa, vamos analisar a cadeia produtiva do boneco 

de ação BSR, em uma célula de montagem. Vamos modelar o produto como sendo a montagem 

de duas peças: Uma Peça Pino e uma Peça Furo. 

  

Figura 14 – Peças tipo Pino, Furo e produto montado (BSR), respectivamente. 

 A Figura 15 mostra uma ilustração do modelo de célula de montagem do projeto CAI 

(DIAS, 2005) com a descrição dos componentes do hardware (sensores e atuadores) que serão 

listados nas tabelas 1 e 2 , que auxiliarão na descrição da operação da célula de montagem (chão 

de fábrica). 



 

Figura 15– Vista isométrica da célula de montagem 

A esteira transportadora de alimentação traz as peças “Pino” e “Furo” até o sensor 

pino/furo, este averigua qual tipo de peça está presente na linha, caso seja o pino, um cilindro 

pneumático é atuado colocando-o na calha de armazenamento para futura montagem através do 

manipulador. Caso a peça seja o Furo, ela vai até o fim da esteira, onde aciona o sensor presença 

furo fazendo atuar um cilindro pneumático que a coloca em outra calha de armazenamento. 

Assim, ocorre a separação entre os diferentes tipos de peças alocando-as em calhas diferentes. 



 

Figura 16 – Foto da célula de montagem 

 Na seqüência do processo, o manipulador pneumático é utilizado para a montagem do 

conjunto. O sistema verifica se há peças tipo Pino a serem montadas, através do sensor fila_pino, 

caso seja verdadeiro, o pistão Y e na seqüência o pistão Z são avançados, posicionando a ventosa 

na peça. Em seguida a ventosa é acionada capturando a peça. O manipulador volta a sua posição 

inicial retornando o pistão Z e em seqüência o pistão Y. Para iniciar a montagem, o pistão X é 

acionado, posicionando a peça na área de montagem, a ventosa é desligada fazendo com que a 

peça Pino fique a espera da peça Furo. A partir de então, o pistão X retorna para sua posição 

inicial. 

 Finalizando a montagem, o sistema verifica se há alguma peça furo à espera, através do 

sensor fila_furo, caso seja verdadeiro, o pistão Z é acionado posicionando a ventosa na peça 

Furo. A ventosa é acionada capturando a peça, o pistão Z é retornado a sua posição inicial. Em 

seqüência, o pistão X é acionado posicionando a peça Furo na área de montagem e a ventosa é 

desativada concluindo a montagem do conjunto. Para colocar o conjunto montado na esteira de 



conclusão, o pistão Y é acionado empurrando o conjunto e imediatamente é retornado. O pistão 

X também retorna a sua posição inicial.  

 O sensor averiguação instalado na linha da esteira de conclusão verifica se a montagem 

foi realizada com sucesso, caso isso ocorra, a peça é liberada, caso contrário é jogada na área de 

descarte pelo pistão de descarte. 

 Abaixo segue a tabela com os sensores presentes na célula de montagem 

  Nome Modelo Marca Tipo Descrição 

1 Ini_X P8S-DPF*X Parker PNP Sensor indutivo de fim de curso

2 Fim_X P8S-DPF*X Parker PNP Sensor indutivo de fim de curso

3 Ini_Y 4621ª Parker PNP Sensor indutivo de fim de curso

4 Fim_Y 4621ª Parker PNP Sensor indutivo de fim de curso

5 Ini_Z 846 Parker PNP Sensor indutivo de fim de curso

6 Fim_Z 846 Parker PNP Sensor indutivo de fim de curso

7 

Fila_Pino WT2S-P161 Sick PNP Sensor proximidade óptico 

reflexivo, acionando na 

presença de peças até 50mm 

8 

Fila_Furo WT2S-P161 Sick PNP Sensor proximidade óptico 

reflexivo, acionando na 

presença de peças até 50mm 

9 

Montagem WT9-2N160 Sick NPN  Sensor de distância óptico 

entre 50 e 1500mm. 

10 

Pino/Furo CM18-08BNP-TW0 Sick NPN  Sensor proximidade capacitivo, 

acionando quando há peças há 



um distância de até 8mm 

11 

Presença_Furo BCS 012-NS-L1-Y-02

 

Balluf NPN Sensor proximidade capacitivo, 

acionando quando há peças há 

um distância de até 5mm 

12 

Descarte  Idec PNP Sensor óptico de distância (200-

500mm) com saídas digital e 

analógica ( 4-20 mA) 

13 

Emergência Botão normalmente 

aberto 

 NPN  Ao ser acionado coloca a 

entrada do CLP no terra 

14 Fim_PP 846 Parker PNP Sensor indutivo de fim de curso

15 Fim_PF 846 Parker PNP Sensor indutivo de fim de curso

16 Fim_PD 846 Parker PNP Sensor indutivo de fim de curso

Tabela 01 – Descrição dos sensores da célula de montagem 

 

 A seguir segue a tabela de atuadores da célula de montagem 

  Nome Modelo Descrição 

   Diâmetro de 32mm Curso: 250mm 

Pistão X 32RC110MB-0250 Dupla Ação com amortecimento 1 

   Força: Avanço: 386N Retorno: 322N 

   Diâmetro de 32mm  Curso: 160mm 

Pistão Y P1E-S032MS-0160 Dupla Ação com amortecimento 2 

   Força: Avanço: 386N Retorno: 322N 

3    Diâmetro de 20mm  Curso: 100mm 



Pistão Z P1A-R020DS-0100 Dupla Ação com amortecimento  

   Força: Avanço: 185N Retorno: 155N 

   Diâmetro de 40mm 

Ventosa P5V-CFF04000N Força: Horizontal: 46,2N Vertical: 23,1N 4 

     

   Diâmetro de 25mm  Curso: 125mm 

Pistão Pino P1A-R025MS-0125 Dupla Ação com amortecimento 5 

   Força: Avanço: 291,5 Retorno: 243,5 

   Diâmetro de 25mm  Curso: 125mm 

Pistão Furo P1A-R025MS-0125 Dupla Ação com amortecimento 6 

   Força: Avanço: 291,5 Retorno: 243,5 

   Diâmetro de 1 pol.  Curso: 76mm 

Pistão Descarte 3304B9920-193-0076 Simples Ação Retorno por mola 7 

   Força: Avanço: 32N  Retorno: 29N 

   Potência: 0,28cc Rotação: 1750rpm 

Motorredutor P1A-R025MS-0125 Redução 1:60 8 

   Cestari 

Tabela 02 - Descrição dos atuadores da célula de montagem 

 O controle do sistema é feito através de um CLP (Controlador Lógico Programável) da 

empresa Atos série MPC4004. Este possui uma fonte de alimentação, CPU com 8 entradas e 8 

saídas digitais tipo PNP, módulo de expansão com 8 entradas e 8 saídas digitais tipo NPN e 

módulo de expansão com 4 entradas e 4 saídas analógicas. A ferramenta de programação do CLP 



utilizado é o WinSUP 2, que possibilita desenvolvimento de diagramas Ladder, além de telas 

IHM e monitoramento de parâmetros do sistema. 

 O programa desenvolvido no WinSUP 2 é enviado para o CLP através de comunicação 

serial RS-232. 

  Nome Modelo Descrição 

1 CPU 4004.06T CPU XA RAM c/ bateria 8E/8S Tipo PNP 24 

vcc (prog. On line) 

2 Expansão Digital 4004.51 Expansão Digital 8E/8E Tipo NPN 24 Vcc 

3 Expansão 

Analógica 

4004.61 Expansão Analógica 4E (tensão ou corrente) e 

4S (tensão) 0 a 10 Vcc 

4 Fonte de 

Alimentação 

4004.40 Fonte de alimentação chaveada 90 a 253 Vca 

c/ 24 Vcc auxiliar 

Tabela 03 – Cartões do CLP Atos 

Canal de
comunicação

RS232

Canal de
comunicação

RS485
Entradas
Lógicas

Saídas
Lógicas Fonte de 24 Vdc

Alimentação 110 Vac

 

Figura 17 – CLP da empresa ATOS 



 

 Os sensores e atuadores foram instalados da seguinte maneira nas portas do CLP (vide 

tabelas 5 e 6, respectivamente).                       

 

 
  Nome Tipo Porta 

 1 Ini_X PNP 100 

2 Fim_X PNP 101 

3 Ini_Y PNP 102 

4 Fim_Y PNP 103 

5 Ini_Z PNP 104 

6 Fim_Z PNP 105 

7 Fila_Pin PNP 106 

8 Fila_Furo PNP 107 

9 Montagem NPN 110 

10 Pino/Furo NPN 111 

11 Presença_Furo NPN 112 

12 Descarte PNP 113/480

13 Emergencia NPN 114 

14 Fim_PP PNP 115 

15 Fim_PF PNP 116 

16 Fim_PD PNP 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 04 – Endereço dos sensores 



 

 

  Nome Porta 
1 Pistão X 181 
2 Pistão Y 182 
3 Pistão Z 183 
4 Ventosas 184 
5 Pistão Pino 185/186
6 Pistão Furo 180/187
7 Pistão Descarte 190 
   
   

 Tabela  05 – Endereço dos atuadores 

  

 

 

 

 Mais detalhes sobre a programação do sistema de controle da célula podem ser 

encontrados no relatório final de projeto FIPAE : CAI (DIAS,2005). 

 O Sistema controlado pelo CLP tem interface de comunicação RS485, por onde trafegam 

informações de status das variáveis da célula utilizando o protocolo de Comunicação ModBus 

RTU.  

 O protocolo Modbus define uma estrutura da mensagem que dispositivos possam 

reconhecer e usar, não obstante o tipo da camada física que comunica.  Ele descreve o processo 

que o dispositivo usa para requisitar o acesso a um outro dispositivo, como responderá aos 

pedidos dos outros dispositivos, e como os erros serão detectados e reenviados. Para maiores 

detalhamentos do protocolo, consulte o Apêndice I. 

 Será através desse protocolo que o sistema SCADA, descrito no próximo item de 

especificação irá levantar os dados que ocorrem na célula de montagem. 

5.2. Especificação de sub-sistema SCADA 

 Para a parte de supervisão e coleta de dados, foi utilizada a seguinte arquitetura (Figura 

18). 



 

Figura 18 – Arquitetura do sistema SCADA para o projeto 

 Na arquitetura se observa a integração dos dados coletados pelo CLP, os quais estarão 

disponíveis no barramento RS485 através do qual serão transmitidos utilizando o Protocolo 

ModBus RTU (vide especificação de Hardware na seção 5.1). A integração do barramento será 

feita em um PC que contem um software de aquisição e supervisão chamado LookOut, da 

National Instruments (NI, 2005). Este Software será encarregado de adquirir o dados, na taxa de 

transmissão do barramento, e armazená-lo em forma de banco de dados no DatawareHouse da 

empresa, feito neste caso na própria máquina PC. Observe que então os dados estarão disponíveis 

para serem transformados em informações dependendo dos requisitos de outras áreas externas ao 

Controle de Processo de Produção. 

 O Software LookOut é um módulo IHM/SCADA que responde a demandas de aplicação 

de medição e automação na indústria. Por ser baseado em uma linguagem orientada a objetos 



(com interface visual) não demanda de muito esforço para criar aplicações de integração de sinais 

e controle supervisório de processos industriais.  

 No caso deste projeto, seguiremos a definição dos TAGs, que são os sinais a serem 

adquiridos do CLP que controla o processo. Baseando–se nas Tabelas 5 e 6, que mapearam os 

sensores e atuadores, foram escolhidos os seguintes sinais do CLP: 
No

m
e

St
at

us

En
de

re
ço

 n
o 

CL
P

Peça Furo
Sinal Lógico 1: Utilizado 
1 Peça Furo do material 

disponível
111

Peça Pino
Sinal Lógico 1: Utilizado 
1 Peça Pino do material 

disponível
112

Montagem

Borda de Descida de 
nível lógico: Final de 

Processo de montagem 
de 1 BSR

110

Verificação
Sinal Lógico 1: Produto 
não passou pelo teste 

de qualiade
190

 

Tabela 06 - Mapeamento dos TAGs 

  

 Com a  definição dos TAGs, iniciou-se a montagem do ambiente de supervisão do 

LookOut, com um sinalizador de status do TAG e sua localização física no desenho que 

representa a célula de montagem. O LookOut possui uma base de dados históricos criada a partir 

do seu componente CITADEL, que vem com o módulo supervisório, e pode ser visualizado no 

navegador Mesurement & Automation Explorer da própria National Instruments. Este ambiente 

especifica os dados de cada processo a serem adquiridos em freqüência de coleta/armazenagem, 

caminho para o arquivo histórico (path) e data da coleta realizada. Nesse ambiente podemos 



escolher a forma de armazenamento, em formato de planilha de texto (spreadsheet), gráfico 

(trace), ou de formato padrão windows (unicode Metafile). No caso dessa dissertação, os 

arquivos de dados históricos serão gravados em uma planilha de texto Excel, para cruzamento de 

dados e geração de relatórios. A escolha deste formato foi devido à familiaridade do projetista e 

facilidade de integração dos dados em outros formatos (pode-se gravar em formatos de texto puro 

ou em outros formatos como o XML) que poderão ser importados para bancos de dados 

utilizados na indústria (ORACLE, MySQL, R3, etc), sem contar que a Microsoft tem uma 

política de integração do seu pacote Office para sistemas de gestão fabril, chamado DUET 

(CORTEZZE, 2006). 

 Serão definidos na tabela abaixo as informações levantadas da base de dados e sua 

correlação com eles: 

 

Tabela 07 – Correlação dos dados e informações e destino 

  

 Se voltarmos a figura 10 verificaremos as interfaces das áreas e os fluxos que as 

informações ilustradas na tabela 7 irão percorrer. 



 O Apêndice II apresenta maiores informações de como foi montada a aplicação do 

processo de montagem desta dissertação no LookOut. 

 

5.3) Especificação de relatórios 

 Com a especificação dos sensores e atuadores da célula de montagem, para integrar seus 

dados e coletá-los em uma base de fácil manipulação, ocorre em seguida o processo de 

montagem dos relatórios a partir da definição das informações da tabela 7, montadas em 

planilhas dinâmicas no aplicativo Excel. Cada relatório contém um cabeçalho para identificação 

da empresa, data de execução e as informações relativas a sua função. Estas informações vêm da 

tabela 8 utilizando referências dinâmicas próprias de planilhas eletrônicas como as do software 

Excel (vide Figura 19). 
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Figura 19 – Levantamento de informações entre áreas para geração de relatórios 



 Uma vez que a empresa já está integrada nos níveis de gestão de área por um software 

ERP, e os relatórios estão em formato capaz de serem importados por este sistema, através de 

campos dinâmicos para coleta automática da correlação atualizada (Tabela 7) das informações 

requeridas por cada área da empresa, ocorre a integração do Controle de Processos de Produção e 

das áreas de gestão da empresa STAR. 

 

6. RESULTADOS 

 

Neste capítulo estão os dados obtidos do sistema especificado no capítulo 5. 

Segue abaixo a tabela de históricos do processo de montagem obtidos em 1 minuto de 

operação da célula de montagem, a uma taxa de amostragem de 1 dado/segundo. 

Hora 
marcada

Status 
Peça Furo

Status 
Peça Pino

Status 
Montagem

Status 
Verificação

12:03:00 0 0 0 0
12:03:01 1 0 0 0
12:03:02 0 0 0 0
12:03:04 0 0 0 0
12:03:05 0 1 0 0
12:03:06 0 0 0 0
12:03:07 0 0 0 0
12:03:08 0 0 1 0
12:03:09 1 0 0 0
12:03:10 0 0 0 0
12:03:11 0 1 0 0
12:03:12 0 0 0 0
12:03:13 0 0 0 0
12:03:14 1 0 0 1
12:03:15 0 0 0 0
12:03:16 0 1 1 0
12:03:17 0 0 0 0
12:03:18 0 0 0 0
12:03:19 0 0 0 0
12:03:20 0 0 0 0
12:03:21 1 0 0 0
12:03:22 0 0 0 0
12:03:23 0 1 0 0
12:03:24 0 0 0 0
12:03:25 0 0 1 0
12:03:26 0 1 0 0
12:03:27 0 0 0 0
12:03:28 0 0 0 1
12:03:29 0 0 0 0

 

Tabela 08 –Tabela  histórica de dados obtida do supervisório 



A Figura 20 mostra a hora e os dados levantados a cada segundo, sendo respectivamente cada 

coluna: 

A) Hora marcada da amostra: cada linha mostra o horário da amostra 

B) Status lógico da Peça Furo: 

- Status 1: presença de peça Furo 

- Status 0: ausência de peça Furo 

C) Status lógico da Peça Pino 

- Status 1: presença de peça Pino 

- Status 0: ausência de peça Pino 

D) Status de Montagem da Peça 

- Status 1: Produto sendo montado 

- Status 0: Sem produto finalizado 

E) Status de Verificação 

- Status 1: +1 Produto rejeitado 

- Status 0: Sem Produto rejeitado 

A partir desta Tabela de Históricos foi feita uma Tabela Dinâmica (Tabela 9), que realiza as 

correlações definidas na Tabela 7, transformando os dados da Tabela 8 em informações, 

compondo os relatórios S01 a S04, ilustrados nas figura 20 a 23. Abaixo seguem a Tabela 

Dinâmica e os relatórios, observe que os dados da Tabela 8 foram transformados em informações 

e destinadas para cada área de gestão seguindo as premissas do modelo de organização da 

empresa e separadas nos relatórios S1 a S4. 



9 Status de Uso de peças Furo

10 Status de Uso de peças Pino

19 Status de Uso de materiais por celula

9 Status de Peças montadas

2 Status de Verificação de Peças

0,777778 Status de Eficiência de montagem

1,00 Status de Pedidos de Manutencao

15 Status de Capacidade de Produção

12:03:00 Início da medição
13:00:00 Fim da Medição

Valor Nome da Variável  

Tabela 09 – Tabela Dinâmica do período coletado 

 



Data
15/5/2006

1
2
3
4
5
6
7

Status de Uso de Materiais & Energia

Peças19

Relatório S01

Uso de Materiais&Energia

 CAI

BSR

12:03:00 atéPeríodo 13:00:00

Peça Furo
Peça Pino

Produto:

Materiais Utilizados

Unidade Fabril:

 

Figura 20 – Relatório de Uso de Materiais & Energia 

 

Figura 21 – Relatório de Produtividade 



Data
15/5/2006

1
2
3
4
5
6
7

Eficiência no período

77,78% Peças Aprovadas

Período 12:03:00 até 13:00:00

Verificação de qualidade na montagem da Peça Pino com Peça Furo

Relatório S03

Eficiência de Processo

Unidade Fabril:  CAI

Produto: BSR

Tipo de Verificação

 

Figura 22 – Relatório Eficiência de Processo 

Data
15/5/2006

1
2
3
4
5

6
7

Status do Pedido de Manutenção

Alarme 15:33:40

Sensor de Peça Furo
Pistão de Peça Furo

Pistão de Peça Pino
Sensor de Peça Pino

Período 12:03:00 até 13:00:00

Manipulador pneumático
CLP Atos
Pistão de descarte
Sensor de Descarte

Relatório S04

Pedidos de Manutenção

Unidade Fabril:  CAI

Equipamentos 

 

Figura 23 – Relatório de Pedidos de Manutenção 

 



7. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

 Retomando os objetivos da dissertação, foi integrada a célula de montagem (CAI) a um 

módulo supervisório, coletando dados históricos em uma tabela de dados e os transformando 

informações em formato compatível para integração às ferramentas de gestão empresarial, 

aplicando assim o conceito MES e integrando áreas de gestão empresarial ao chão de fábrica.  

 Isto foi obtido utilizando uma ferramenta familiar ao pesquisador (Microsoft Excel), onde 

foi elaborada uma Tabela Dinâmica para transformar os dados do chão de fábrica em 

informações requisitadas pelas áreas que se relacionam com o Controle de Processos de 

Produção, de acordo com o modelo adotado da fábrica (vide figura 10), que neste caso foram 

escolhidas as áreas de Materiais&Energia, Programação da Produção, Qualidade e 

Gerenciamento de Produção. Foram criados relatórios (planilhas Excel) com informações de 

Status de Uso de Materiais&Energia (S01), Capacidade de Produção (S02), Eficiência de 

Processo (S03) e Pedido de Manutenção (S04), e cada relatório contém informações específicas 

de cada área vindas de uma mesma base de dados, nesse caso a tabela histórica de dados da célula 

(Figura 20) e posteriormente transformados na Tabela Dinâmica, que atende suas necessidades 

de informação do chão de fábrica (no projeto, vindos da célula fabril). 

 Este trabalho não se preocupou em testar a solução em uma rede corporativa, com vários 

servidores de banco de dados com tecnologias comerciais (ORACLE, MySQL, etc) e seus 

serviços de coleta distribuídos, devido principalmente a uma baixa freqüência de geração de 

dados que não justifica tal arquitetura neste projeto. Trabalhos futuros em laboratório poderiam 

utilizar uma bancada com processo de automação contínuo, a uma taxa de aquisição maior, com 



mais dispositivos de coleta de dados, além de poder validar o sistema de geração e distribuição de 

informações em uma planta maior, utilizando a arquitetura descrita no parágrafo anterior. 
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GLOSSÁRIO 

Segue abaixo um glossário de conceitos e definições que foram importantes para o 

desenvolvimento e são necessários para a compreensão da dissertação. 

• Módulo Sistema e Sub-sistema 

Sistema é toda entidade que trabalha como um conjunto para a realização de 

uma tarefa. Pode ser um sub-sistema se estiver suprindo necessidades de outro 

maior, somente existindo para cooperar com este. É composto de módulos que 

serão as partes de hardware e/ou software que se integram, cada uma com 

funções bem estabelecidas. A característica do módulo é poder ser substituído 

sem prejuízo à realização da tarefa do sistema, desde que sejam cumpridas as 

responsabilidades que ficam a seu encargo na interface com outros módulos do 

mesmo. Os módulos são constituídos por elementos ou componentes que 

interagem para cumprir as responsabilidades destes.  

• Tempo real 

Sistemas de tempo real fornecem sempre a entrada das respostas (periódicas, 

ou respostas dirigidas por interrupção) dentro de uma janela especificada do 

tempo. O tempo é determinado pela constante do tempo do processo dinâmico. 

Por exemplo: as constantes do tempo de processos de máquinas ou sistemas de 

potência são milisegundos, segundos para processos de fluxo, minutos para 

processos termomecânicos e semanas para processos sociais e econômicos 

(RATHWELL et WILLIAMS, 2006). 

O correto funcionamento de um sistema de tempo real depende não apenas da 

lógica computacional e resultados gerados, como do momento em que esses 



resultados são gerados. Caracterizam-se por comportar-se com exatidão lógica 

ou funcional e exatidão temporal. Esses sistemas interagem com seu ambiente, 

que também muda com o tempo. Existem diversas áreas as quais sistemas de 

tempo-real são aplicados: aeroespacial, automotiva, industrial, radares, 

telefonia fixa ou móvel, vídeo-conferência, etc (MIMAR, 2006). 

• Dados e Informações 

Dados e informações são conceitos muito diferentes. No chão de fábrica é 

comum surgirem grandes volumes de dados. Leituras de sensores, mudanças 

de taxas, temperaturas, e dados similares mudam rapidamente, mas devem ser 

armazenados completamente e sem erros. O valor unitário de um dado é 

pequeno, porém a freqüência é alta, e os dados são geralmente armazenados 

em alta freqüência. Informação é um fato, assim como os dados, porém com 

peso maior e resultante de operações entre eles ou entre outras informações. 

Em alguns casos informações atualizadas são de uso de uma área específica da 

empresa, como status dos equipamentos, nível de armazenamento do tanque, 

ou a localização de lotes de “work in process” (WIP). Dados puros de 

processo, tais como fluxo, velocidades de máquina, e níveis de energia 

consumida são extremamente valiosos quando observados de uma maneira 

geral (olhando a soma deles em uma hora ou médias dos dados históricos). Em 

seu formato padrão, os dados não possuem significado a não ser quando 

inseridos dentro de um contexto pelos sistemas produtivos e de execução, 

transformando-se então em informação. Um ponto que diferencia dados de 

informações é que somente o último gera conhecimento. Para melhor 



entendimento, considere um módulo que provê entradas a um sistema de 

cálculo de custos. Considere ainda os seguintes dados do sistema: 

• Dados de uso (materiais, trabalho, tempo de equipamentos, energia); 

• Dados de performance (campos e tempo de ciclos atuais, taxas de 

utilização, lucratividade); 

• Dados de equipamentos (estatísticas usuais, falhas); 

e informações resultantes: 

• Custo de Máquina/Hora; 

• Custo de Homem/Hora; 

• Eficiência de processo. 

Observe que somente as informações irão gerar uma base para o conhecimento 

do comportamento do processo. Os dados em sua forma primitiva não 

contribuem a análise (SCOTT, 1996). 

• MRP,MRPII e ERP 

Historicamente, muitas empresas utilizaram primeiramente o MRP (Materials 

Requirements Planing) que é um sistema de informação que produtos devem 

ser montados, e seguido as necessidades de integração foi seguido pelo MRP 

II (Manufacturing Resource Planning), que é definido como: "um plano global 

para o planejamento e monitoramento de todos os recursos de uma empresa de 

manufatura: manufatura, marketing, finanças e engenharia. Tecnicamente, ele 

envolve a utilização do sistema MRP de ciclo fechado para gerar números 

financeiros”(HABERKORN, 1999). 



Sem os sistemas integrados MRP II, bases de dados separadas são mantidas 

por diferentes funções da empresa. Por exemplo, uma estrutura de produto ou 

lista de materiais é mantida, tanto na engenharia como na gestão de materiais. 

Quando surgem mudanças de engenharia no projeto dos produtos, ambas as 

bases de dados precisam ser atualizadas. De forma similar, as informações de 

custo das áreas de finanças e contabilidade, as quais são utilizadas para 

executar atividades de contabilidade gerencial (como análises de variância 

contra custo-padrão) precisam ser reconciliadas com as mudanças ocorridas 

em qualquer outra parte da empresa (como mudanças nos processos de 

manutenção ou processamento de estoques) (HABERKORN, 1999). 

Enterprise Resource Planning (ERP) ou Sistema de Gestão Integrado são 

soluções que muitas empresas investem com intuito de integrar os seus 

processos de negócio por meio de uma base de dados única e centralizada 

(DAVENPORT, 2002). Com a integração dos processos logísticos, 

financeiros, de produção, de administração, de RH, de contabilidade entre 

outros, as empresas ganharam em velocidade e precisão de informação. 

Entretanto, muitas empresas ainda imaginam que ao adquirirem um ERP estão 

comprando uma solução única e especialista em todas as áreas, e se esquecem 

que cada área de seu negócio pode não seguir um padrão, talvez pelo fato de 

vantagem estratégica da empresa, ou pela cultura dela, ou ainda pelo tipo de 

produto e cliente que atende, necessitando de soluções específicas muitas 

vezes não previstas por desenvolvedores de sistemas ERP. 

 

 



• SCADA 

Um SCADA é um módulo de controle a aquisição de dados de processos. Não 

é somente um software de controle de processo, mas um sistema que se enfoca 

na função de supervisão. Em resumo, é puramente um módulo de software que 

se posiciona logo acima do hardware o qual é conectado, geralmente através 

dos controladores lógicos programáveis (CLPs), ou em outros módulos de 

hardware de controle comerciais.  

Os sistemas SCADA não são usados somente em processos industriais (como  

na indústria do aço, geração e distribuição de energia -convencional e nuclear-, 

indústria química), como também em algumas plantas experimentais (como 

em fusão nuclear). O tamanho do número de entradas e saídas pode ser de 

alguns milhares de pontos (até 10 mil). Os sistemas de SCADA estão 

evoluindo rapidamente e estão integrando plantas com um número de entradas 

e saídas de diversos milhares, até mais de um milhão.(DANEELS et SALTER, 

2000).                                                

• Modelo CIM 

Um sistema em que a engenharia, a produção, e as funções individuais do 

marketing e da gestão de uma empresa são organizadas em um sistema integrado 

por computadores. As áreas funcionais tais como o projeto, a análise, o 

planejamento, compras, contabilidade, o controle de inventário, e a distribuição 

são ligadas através de computadores com as funções de chão de fábrica tais como 

a gerencia e distribuição de materiais, fornecendo o controle e a monitoração 

diretos de todas as operações do processo.   O Sistema de Integração da 



Manufatura (CIM) pode ser visto como a tecnologia do sucessor que liga os 

softwares de auxilio a projetos por computador (CAD), Auxilio a manufatura por 

computador (CAME), sistemas robóticos, as ferramentas de máquina  de controle 

por comando numérico (NCMT), o armazenamento e os sistemas de recuperação 

automáticos (AS/RS), os sistemas de manufatura flexível (FMS),e outras 

tecnologia auxiliadas por computador. O CIM é conhecido também como Auxilio 

a manufatura por computadores integrados (ICAM). A automação da fabricação 

inclui o CIM, mas inclui também maquinaria convencional, operadores humanos, 

e seus relacionamentos dentro de um sistema total (ANSWERS, 2006).               .                     

  



 

APÊNDICE 

 

 Seguem informações sobre o desenvolvimento da aplicação do LookOut e sobre o 

protocolo de rede de campo escolhido. 

I) Protocolo ModBus 

 A grande característica do padrão de comunicação Modbus é sua simplicidade estrutural e 

fácil implementação, além de ser amplamente difundido pelos dispositivos encontrados no 

mercado. Por isso, Modbus transformou-se o primeiro padrão extensamente aceitado de rede de 

campo.   

 O Modbus tem suas raízes nos anos setenta do século passado. Em 1979 o fabricante 

Modicon de CLP (agora uma extensão do grupo Schneider Telemecanique) publicou a interface 

de comunicação Modbus para uma rede multidrop baseada em uma arquitetura de 

cliente/servidor.  Uma comunicação entre os nós de Modbus foi conseguida com mensagens.  Era 

um padrão aberto que descrevia a estrutura de mensagem sem a camada física da interface 

definida funcionando originalmente em RS-232. Mais tarde migrou para RS-485, pois este 

garante distâncias mais longas de conexão física, velocidades mais elevadas e a possibilidade de 

uma rede multiponto verdadeira.  Em pouco tempo centenas de vendedores implementaram o 

sistema do de mensagens Modbus em seus dispositivos e o Modbus tornou-se o padrão de fato 

para redes de comunicação industriais.   

 O interessante do padrão Modbus é sua flexibilidade, mas ao mesmo tempo sua fácil 

implementação.  Tanto os dispositivos inteligentes quanto os microcontroladores,  PLCs, etc, 

podem  se comunicar em Modbus. Além disso, também muitos sensores inteligentes são 



equipados com uma interface Modbus para emitir seus dados aos sistemas de host.  Enquanto o 

Modbus foi previamente usado em linhas de comunicação com fio, também existem extensões do 

padrão para comunicação sem fio e redes de TCP/IP.  

 

Figura 24: Arquitetura do ModBus (MODBUS -IDA,2004) 

 Vide na figura 24 a arquitetura de integração dos dispositivos e o barramento, seguindo 

tanto uma comunicação cliente servidor em sensores e atuadores, quanto entre os controladores 

de processos (CLPs). 

Apesar de ser um padrão tecnológico antigo (criado nos anos setenta), continua sendo 

atual e amplamente utilizado, graças a anexação de novas aplicações como o MODbus TCP-IP  e 

aplicações em rede sem fio( Wireless). 

 Segue abaixo uma breve explicação sobre a estrutura da mensagem, endereçamento de 

dispositivos e seus códigos de função. 

 O protocolo Modbus define uma estrutura de mensagem que dispositivos podem 

reconhecer e usar. Não obstante o tipo da camada física que comunica, ele descreve o processo 



que o dispositivo usa para requisitar o acesso a um outro dispositivo. Também especifica a forma 

como solicitações de outros dispositivos serão respondidas, e como os erros serão detectados e 

reenviados. 

 

Figura 25 – Camadas de rede do protocolo ModBus (MODBUS -IDA,2004) 

 Na Figura 25 está ilustrada a organização segundo o modelo ISSO/OSI de redes de 

computadores como o protocolo foi especificado, existindo somente as camadas física, data link 

e de aplicação, sendo a ultima responsável pelo gerenciamento das mensagens. 

Durante comunicações em uma rede de Modbus, o protocolo determina como cada 

dispositivo saberá seu endereço, reconhece uma mensagem dirigida a ela, determina o tipo da 

ação a ser examinada, e extrai todos os dados ou outra informação contidos na mensagem.  Se 

uma resposta for requerida, o dispositivo construirá a mensagem da resposta e irá enviá-la usando 

o protocolo Modbus. 

 Em outras redes, as mensagens que contêm o protocolo de Modbus são encapsuladas na 

estrutura do pacote que é usado na rede.  Por exemplo, um controlador que se comunica com uma 

rede Modbus ou MAP, com as bibliotecas associadas do software de aplicação e drivers, fornece 

a conversão entre o protocolo intrínseco na mensagem da rede Modbus e a monta no protocolo de 

uso daquela rede para se comunicar entre seus nós. Esta conversão estende também os 

endereçamentos de nó, distribuindo trajetos e os métodos de checagem de erro (error-checking) 

específicos a cada tipo de rede.   



 Os endereços de dispositivo Modbus contidos no protocolo serão convertidos em 

endereçamentos de nó antes da transmissão das mensagens. Os campos de checagem de erro 

serão aplicados também aos pacotes da mensagem, consistentes com cada protocolo de rede. No 

ponto final da entrega, um controlador que recebe os índices da mensagem, escritos usando o 

protocolo de Modbus, define a ação a ser feita.  

 

II) Supervisório LookOut 

O LookOut possui um menu de fácil acesso para os dados vindos do barramento RS485 

via protocolo ModBUS, que são identificados pelo cabeça-lho 40004XXXX, sendo os 

ultimos algarismos o endereço da porta do CLP. Para observar os dados e suas configurações 

entre no browser da Measurement Automation Explorer: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26– Ambiente de configuração de historico de dados 

Com eles em mãos, pode-se fazer um gráfico histórico (TRACE) ou armazená-los em 

formato de planilha de texto (spreasheet), que nesse caso será compatível com o software 

Microsoft Excel. 

 Para isto é necessário trabalhar com as configurações na base CITADEL, que pode ser 

configurada pelo mesmo browser: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27 – Endereço dos dados coletados para o historico  

A seguir deve-se colocar o caminho (path) para gravação dos dados históricos, de onde 

eles serão acessados para o módulo de relatórios previstos no item de especificação desta 

dissertação. Entra-se com o período da medição e a árvore de documentos para gravação que 

serão utilizados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Caminho para gravação dos dados coletados  

Após essas configurações o LookOut irá montar a tabela histórica de dados no formato 

que aparece na Tabela 08. 
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