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RESUMO 

 
A reciclagem é muito importante para a economia, já que milhões de pessoas 
dependem da renda gerada por ela.  Além disso, a reciclagem é de extrema 
importância para o meio ambiente, pois evita que materiais não renováveis sejam 
extraídos. Com o passar dos anos, será cada vez mais importante sua utilização, por 
isso é necessário que todas as etapas do processo sejam bem desenvolvidas, 
tornando-as mais eficientes. Uma das principais etapas é a prensagem dos materiais, 
que além de reduzir o volume do material, diminuindo os custos com transporte, 
também aumenta a produtividade das empresas recicladoras. As prensas hidráulicas 
são as principais máquinas desta etapa, são elas as responsáveis por realizar a 
compactação do material, entretanto, as prensas fabricadas no Brasil estão muito 
aquém do desejado, pois hoje as empresas buscam cada vez mais por soluções 
eficientes e inteligentes, que possuam uma boa interação entre homem e máquina, 
algo não encontrado nas prensas fabricadas no país. Neste contexto, o objetivo 
principal do trabalho é implementar um sistema que tenha um maior grau de interação 
da máquina com o operador para realizar o controle, acionamento e gestão das 
prensas hidráulicas. Esse objetivo foi alcançado com êxito utilizando CLP, IHM e um 
Sistema Supervisório, que permitiram que o usuário tenha acesso a mais dados em 
tempo real, como a temperatura do óleo e também facilitando a mudança dos 
parâmetros da máquina, definindo o comprimento dos fardos a serem produzidos e a 
pressão de trabalho do cilindro principal. Os resultados foram comprovados por meio 
de uma maquete, que tem funcionamento similar ao da prensa real, graças a utilização 
de um kit de desenvolvimento Arduino, que faz a interface entre maquete e CLP, 
comunicando ao controlador os dados de uma máquina real. 
   
Palavras-chaves: CLP. Sistema Supervisório. Arduino. Automação. 
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ABSTRACT 

 

The recycling is very important for the economy, as millions of people depend on the 
income generated by it. Beyond that, the recycling is extremely important to the 
environment since it prevents non-renewable materials from being extracted. Over the 
years, it will be increasingly important to use, so it is necessary that all stages of the 
process are well developed, making them more efficient. One of the main steps is the 
pressing of the materials, besides reducing the volume of the material, reducing the 
costs with transportation, also increases the productivity of the recycling companies. 
Hydraulic presses are the main machines of this stage, they are the ones responsible 
for compacting the material. However, the presses manufactured in Brazil are far 
beyond what is desired, since today companies are increasingly looking for efficient 
and intelligent solutions that have a good interaction between human and machine, 
something not found in the presses manufactured in the country. In this context, the 
main objective of the project is to implement a system that has a greater degree of 
interaction of the machine with the operator to perform the control, activation and 
management of the hydraulic presses. This objective was successfully achieved using 
PLC, IHM and a Supervisory System, which allowed the user to have access to more 
data in real time, such as the oil temperature, and also facilitating the change of 
machine parameters, defining the length of the bales to be produced and the working 
pressure of the main cylinder. The results were proven by means of a model, which 
works similar to the real press, owing to the use of an embedded electronic Arduino, 
which interfaces between the model and PLC, giving to the controller the data of a real 
machine. 
 
Keywords: PLC. Supervisory System. Arduino. Automation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A reciclagem, além de ser de extrema importância para o meio ambiente, 

também é fundamental para a economia. Segundo dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), cerca de 1,4 milhão de brasileiros sobrevivem graças a 

reciclagem (LISBOA, 2013). Porém, estima-se que apenas 27% da fração reciclável 

do lixo é efetivamente recuperada, ou seja, o setor ainda possui potencial de 

crescimento (CEMPRE, 2013). O Brasil contém altos índices na reciclagem de 

diversos resíduos, sendo líder mundial na reciclagem de latas de alumínio, por 

exemplo, reciclando cerca de 98% do volume produzido (ABRALATAS,2016). Outro 

importante bem no setor da reciclagem são as garrafas PET, com volume reciclado 

superando 250 mil toneladas por ano (ABIPET, 2016).  

 Para que seja possível a reciclagem de todo este volume, são necessárias 

diversas etapas, sendo o setor que realiza a prensagem do material em fardos um dos 

mais importantes, pois facilita o transporte dos materiais a serem reciclados dos 

centros urbanos até as indústrias recicladoras. As prensas hidráulicas são o coração 

desta etapa, pois são elas as responsáveis por realizarem a compactação do material, 

podendo diminuir o volume para menos de 10% do original, reduzindo 

consideravelmente os custos com transporte, pois é possível carregar uma quantidade 

muito maior no mesmo espaço.   

 Em cooperativas e comércios de materiais reciclados costuma-se encontrar 

setores de prensagem que compactam o material para reduzir seu volume, facilitando 

a estocagem e também viabilizando o transporte. As prensas utilizadas para essa 

tarefa são equipamentos que possuem interface pouco amigável para o usuário, 

tornando difícil a parametrização do equipamento, além de não permitirem a 

integração com os demais sistemas da empresa. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

 Num mundo em que a integração dos sistemas vem sendo cada vez mais 

exigida, as prensas hidráulicas fabricadas no Brasil estão muito aquém do desejado. 

As empresas estão buscando cada vez mais por soluções eficientes e inteligentes, 

que tenham uma melhor interação entre homem e máquina, ao passo que as 
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fabricantes nacionais não evoluíram seus produtos a ponto de atender 

satisfatoriamente o mercado, muitas vezes limitados a botoeiras, contadores e 

manômetros. 

 Os equipamentos tecnologicamente mais avançados, de fabricação 

estrangeira, são capazes de diminuir os custos do processo de reciclagem, por 

permitirem um monitoramento integrado do sistema. São capazes de prever falhas e 

detectar situações que provocam desgastes acelerados, tornando o processo de 

manutenção mais rápido e menos oneroso. As máquinas produzidas no exterior 

também apresentam soluções capazes de ajudar na gestão da empresa, monitorando 

dados de produção e consumo, auxiliando na percepção dos custos de produção, 

facilitando as tomadas de decisões. Mas se por um lado as máquinas produzidas no 

exterior apresentam maiores benefícios tecnológicos, por outro elas acabam sendo 

de difícil aquisição, por conta do elevado valor de importação e pelas poucas linhas 

de crédito existentes para o seu financiamento, o que acaba forçando a maioria das 

empresas a adquirirem produtos nacionais, que não atendem todas as características 

desejadas. 

 O problema das empresas brasileiras que necessitam de prensas começa na 

falta de tecnologia nas máquinas das quais tem acesso, pois desejam cada vez mais 

sistemas com uma melhor interação entre usuário e máquina, que facilitem a alteração 

de parâmetros, a diagnose de erros e a gestão do equipamento, tornando assim a 

produção mais eficiente e personalizada. 

 

1.2 HIPÓTESE 

  

 O uso de CLP para gestão da prensa de material reciclado, comunicando com 

IHM e Supervisório permite a customização, controle e gestão da produção de fardos 

de materiais a serem reciclados.   

 O CLP permite o ingresso de sensores analógicos ao controle da máquina, algo 

que traz maior dinamismo e segurança ao sistema, monitorando dados como a 

pressão e temperatura do óleo, que são incluídos na malha de controle do sistema. 

 A IHM melhora o grau de interação entre o usuário e a máquina, mostrando 

dados em tempo real do funcionamento do equipamento, permitindo ao operador 

alterar de maneira simples os parâmetros da prensa. Além disso, ele é capaz de 
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notificar eventuais falhas, facilitando a percepção do operador a elas, tornando 

possível a correção antes que causem maiores problemas. 

 Já o Sistema Supervisório fornece o estado de funcionamento da máquina a 

distância, monitorando e armazenando dados de sensores e da produção. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Os objetivos gerais e específicos desta pesquisa podem ser vistos abaixo. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo principal do projeto é implementar um sistema que tenha um maior 

grau de interação da máquina com o operador para realizar o controle, acionamento 

e gestão das prensas hidráulicas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Corroborando com o objetivo principal desta proposta, podem ser citados como 

objetivos específicos os seguintes itens:  

a) implantar um controle simplificado dos parâmetros da prensa, que seja amigável ao 

usuário, permitindo alterar parâmetros como limites de pressão, fechamento da tenaz 

e comprimento do fardo;  

b) implantar um sistema de auto diagnose, que detecte parâmetros fora do padrão, 

evitando eventuais falhas;  

c) implantar um sistema de comunicação, que permita que a prensa seja ligada a um 

supervisório e ao sistema de controle geral da empresa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho é necessário o entendimento de 

diversas tecnologias e fundamentos, como o conhecimento de IHM e Supervisórios, 

além de entender os conceitos por trás do processo de prensagem. Além disso é 

importante que sejam conhecidos o funcionamento e a interação das prensas 

fabricadas no Brasil atualmente. Também é apresentado uma pesquisa relacionada 

ao objetivo deste projeto, na qual é realizada a automação de uma Unidade de 

Potência e Condicionamento Hidráulico. 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A compreensão de diversos fundamentos se faz essencial para o entendimento 

sobre o referente trabalho, incluindo três principais assuntos, dos quais serão tratados 

separadamente: 

a) a IHM e suas interfaces; 

b) o Sistema Supervisório e sua comunicação com o CLP; 

c) hidráulica aplicada a prensas;  

d) linguagem Grafcet. 

 

2.1.1 Interface Homem-Máquina (IHM) 

 

 Segundo Martins (2012, p. 129) “A Interface Homem-Máquina (IHM) é 

basicamente todo e qualquer sistema utilizado como sinalizador de eventos ou status 

de uma máquina”.  Portanto, sistemas simples, como lâmpadas e buzinas podem ser 

consideradas IHMs, porém são tratados como interfaces passivas, por não poderem 

interferir no processo da máquina, servindo apenas de aviso ao operador. Já as 

interfaces ativas, são as que possuem um processador interno e são partes 

integrantes do processo, podendo modificar o funcionamento da máquina. Os 

principais exemplos destes são as interfaces alfanuméricas, gráficas e touch screens 

(sensíveis ao toque) (MARTINS, 2012). 

 Para atender aplicações menos complexas, mas que necessitam de IHM e de 

CLP, foram criados os controladores programáveis com interface homem máquina 
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incorporada. Um exemplo deste tipo de equipamento são os CLPs da série Duo da 

Altus, que possuem 42 pontos de E/S, display gráfico de 3,2” e portas de comunicação 

RS 232 e RS 485 com Modbus mestre e escravo nativo (ALTUS, 2017). 

 

Figura 1 - Exemplo de IHM no CLP DUO 

 

Fonte: Altus (2017). 

 

2.1.2 Sistema Supervisório 

 

 O aumento da complexidade das plantas industriais gerou uma dificuldade no 

monitoramento de todos os dados em simultâneo. Para solucionar este problema, 

surgiram os Sistemas Supervisório, que segundo Jurizato e Pereira (2002) são 

sistemas que supervisionam ou monitoram as variáveis e ações de uma planta 

industrial, comumente aplicados a prevenção de falhas. Estes sistemas se comunicam 

com o controle do processo, normalmente um CLP, e apresentam os dados coletados 

numa interface gráfica amigável, que costuma representar a planta monitorada. Além 

disso, alguns supervisórios podem permitir a alteração de alguns parâmetros de 

funcionamento da máquina, desde que tal ação seja permitida pelo CLP. 

 

2.1.2.1 Elementos gráficos e controle 

 

 Os sistemas supervisórios têm por princípio demonstrar ao usuário o estado de 

uma planta industrial ou máquina, por meio de uma ilustração gráfica que seja 

visualmente próxima com o processo, facilitando sua identificação. Por não existir uma 
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disposição determinada para cada objeto, sendo critério do programador, tem-se um 

algoritmo de controle, que é a reunião dos parâmetros, cálculos, propriedades e 

alarmes, definindo quais objetos e elementos devem ser visíveis ou não (JURIZATO; 

PEREIRA, 2002).  Por exemplo, para a representação de um motor, costuma-se usar 

duas imagens sobrepostas, uma na cor vermelha, e outra na cor verde, associando a 

visibilidade delas com uma variável do sistema que se refere ao estado do motor. 

Então se o motor estiver ligado, é visualizada apenas a imagem verde, e se estiver 

desligado, é visualizado apenas o vermelho, conforme pode ser visto na Figura 2 a 

seguir. 

 

Figura 2 - Exemplo de estado de um motor em software supervisório 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 Os supervisórios também podem apresentar elementos que permitem alterar o 

processo, como botões de liga e desliga, potenciômetros deslizantes, caixas de 

valores, checkbox, entre outros (JURIZATO; PEREIRA, 2002). Isso dá controle ao 

usuário para alterar os parâmetros do processo de maneira simplificada. 

 

2.1.2.2 Comunicação entre CLP e Sistema Supervisório 

 

 Com a grande disponibilidade de modelos distintos de CLPs, de diversos 

fabricantes, é possível encontrar equipamentos que se comunicam em diversas 

interfaces, sendo a Ethernet, a RS-232 e a RS-485 as mais frequentes. Desta maneira, 

é possível atender a grande diversidade de protocolos de comunicação existentes, 

sejam eles padrões de mercado, como o Modbus e Profibus, ou padrões proprietários. 

Isto facilita a conexão do CLP com microcomputadores, já que há uma grande gama 

de opções para comunicação entre eles.  

 O protocolo Modbus teve origem no final da década de 70, sendo desenvolvido 

pela Modicon Industrial Automation Systems, hoje pertencente a Schneider. 

Normalmente é utilizada sobre conexões seriais padrão RS-232, mas também é usada 
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em outras redes físicas, como a RS-485 e a Ethernet. O Modbus segue o modelo de 

comunicação mestre-escravo, no qual um dispositivo mestre é capaz de comunicar-

se com diversos dispositivos escravos, sendo estes endereçados individualmente 

(NASCIMENTO; LUCENA, 2003). 

 A comunicação do CLP com o sistema supervisório acontece por meio da 

associação das variáveis do processo, nesse caso das posições de memória do CLP 

com as variáveis do supervisório, as Tags, que são todas as variáveis numéricas ou 

alfanuméricas envolvidas numa aplicação, podendo participar de operações 

matemáticas, vetores ou strings (ELIPSE SCADA, 2015). 

 

2.1.3 Prensas Hidráulicas 

 

 Prensas são máquinas utilizadas como ferramentas, principalmente em 

metalúrgica básica ou fabricação de produtos de metal, em que o material é trabalhado 

através de operações de corte, molde, furo, cunho, conformação ou vazamento de 

peças. Nessas operações, existe um martelo (punção), em que o movimento procede 

de um sistema hidráulico (cilindro hidráulico) ou sistema mecânico (MACHADO, 2011) 

e são apropriadas para projetos que necessitem de força e/ou precisão do movimento, 

porém esse funcionamento pode apresentar custos elevados devido aos seus 

componentes (OLIVEIRA; RUPPENTHAL, 2013).  

 Os principais componentes de prensas hidráulicas são: 

a) sistema de alimentação; 

b) sistema hidráulico: composto por reservatório de óleo, um sistema hidráulico que 

bombeia o óleo necessário (composto por um motor elétrico, uma bomba de pistão e 

um trocador de calor) e sistema multiplicador de pressão; 

c) sistema de prensagem: composto por elementos mecânicos que executa a 

compactação da massa e, posteriormente, a extração da peça; 

d) sistema automatizado de controle: que regula eletronicamente o ciclo de 

prensagem (ALBARO, 2001). 

 De acordo com Ciesielski (2013), o funcionamento de uma prensa hidráulica 

para conformação de metais se dá através do movimento de descida e subida da 

matriz modeladora, que é executada transversalmente da ação de um ou mais 

cilindros hidráulicos. Tanto a velocidade de descida e subida quanto o modo de 
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operação e o seu curso são determinados através de cada propósito específico, 

considerando seu meio de utilização. O funcionamento básico das prensas hidráulicas 

se dá sob a injeção de óleo por bombas hidráulicas acopladas a motores potentes, 

desempenhando alta pressão sobre o martelo, ou seja, o martelo é movimentado por 

uma força de um pistão que se desloca a partir de um fluido, normalmente óleo, dentro 

de um cilindro. 

 O sistema hidráulico é encarregado pelo funcionamento correto da prensa e, 

para que ele tenha um bom rendimento e possua pouca manutenção, é importante a 

seleção precisa do fluido hidráulico, que deve bastar para duas finalidades básicas: 

transmitir com eficiência a potência que lhe é fornecida e lubrificar satisfatoriamente    

os componentes internos do sistema.  

 Um componente crucial para a durabilidade de uma prensa hidráulica é a sua 

estrutura metálica, que deve ser rígida o suficiente para exercer sua total capacidade 

de carga, isto é, os esforços concebidos durante a conformação, assim como suas 

decorrentes deformações para diversos materiais (MARTINS et al, 2011). 

 

Figura 3 – Prensa Hidráulica Vertical para Reciclagem 

 

              Fonte: Autor (2017). 
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2.1.4 Linguagem Grafcet 

 

 A linguagem Grafcet é uma técnica de representação de sistemas, sendo uma 

derivação de um modelo de análise de sistemas chamado Rede de Petri. Por 

representar o processo de uma maneira simplificada, acabou se tornando uma das 

opções mais utilizadas na programação de CLPs (AGOSTINI, 2008). Sua 

representação se baseia em uma sequência de etapas, onde cada uma é responsável 

por uma ação específica.  As etapas são separadas por transições, que são condições 

necessárias para o sistema avançar para a próxima etapa (MENDES, 2016).   

 Diversas vantagens tornaram o Grafcet uma linguagem de programação 

padrão em CLPs, mas o destaque é por ser um sistema em formato gráfico, que facilita 

a análise e manutenção da programação, e melhora visualização no monitoramento 

on-line. Ela modela perfeitamente sistemas sequencias, porém não é indicada para 

processos que não apresentam esse tipo de estrutura (MENDES, 2016).   

 Na Figura 4 pode ser visto um programa que utiliza essa linguagem para 

controlar um sistema de avanço e retorno de um cilindro.  

 

Figura 4 – Exemplo de Linguagem Grafcet 

 

       Fonte: Autor (2017). 
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2.2 PESQUISAS RELACIONADAS 

 

 Para a execução deste trabalho foram realizadas duas pesquisas relacionadas, 

a primeira trata-se da informação de como é o sistema atual de interação nas prensas 

hidráulicas para reciclagem. Já a segunda refere-se a um projeto de automação de 

uma unidade de potência e condicionamento hidráulico, que possui diversas 

semelhanças com o pretendido por este. 

 

2.2.1 Sistema atual de interação em prensas para reciclagem 

 

 As interações com o usuário presentes nas prensas que são largamente 

utilizadas no Brasil são basicamente: uma chave para a energização do painel elétrico, 

uma chave de seleção do modo de operação, definindo se a máquina irá operar em 

modo manual, ou seja, totalmente operado com botoeiras pelo usuário, controlando o 

acionamento de cada componente individualmente; ou se será automático, no qual a 

prensa trabalha de maneira autônoma, utilizando a leitura dos sensores incluídos na 

lógica de acionamento por contatores para realizar o controle do processo. Além 

disso, existe um contador que define o comprimento do fardo para o modo automático, 

porém importante ressaltar que a medida apresentada pelo contador não é direta, já 

que o valor do contador não corresponde a uma medida padronizada, e sim a uma 

contagem dos dentes da engrenagem que está em contato com o fardo, tornando 

assim a medida indireta e imprecisa, dificultando sua definição pelo usuário. Por fim 

existem as sinalizações, que são as luzes no painel que indicam o estado de operação 

dos componentes principais da máquina (Informação Verbal)1. Como pode ser 

percebido, se trata de uma interação ultrapassada, pois hoje já se deseja muito mais 

informações do que a máquina apresenta, além de obtê-las de maneira simples, o que 

torna necessário o aprimoramento do sistema de controle e de interação com o 

usuário. 

 A Figura 5 mostra um equipamento de prensagem com as funcionalidades 

descritas. 

 

                                            
1 Informação fornecida por Eduardo M. Coelho, administrador de uma empresa de fabricação de 

prensas hidráulicas para reciclagem em Cachoeirinha, Agosto de 2017. 
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Figura 5 – Vista do Controle da prensa hidráulica horizontal automática 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

2.2.2 Automação de Unidade de Potência e Condicionamento Hidráulico 

 

 Para automatizar uma unidade de potência e condicionamento hidráulico do 

Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos da UFSC, Schüler (2016) utilizou 

um CLP e uma IHM para a operação da máquina, para garantir mais controle dos 

parâmetros de ensaio e redução dos erros humanos, melhorando a segurança na 

operação do equipamento. Após ter total conhecimento do sistema a ser 

automatizado, o autor definiu diversos requisitos operacionais e funcionais que o 

sistema necessitaria possuir após concluído. Com base nesses requisitos, foi 

implementada a lógica de acionamento, definindo três estados principais e três 

estados de transição do sistema. Foi utilizada a linguagem grafcet para modelagem 

do sistema, devido a facilidade de implementação por se tratar de um comportamento 

sequencial. Passou-se a ser desenvolvido a interface homem-máquina, que fez uso 

do PC e do monitor presentes no sistema, utilizando o software WinCC Flexible 2008 

Advanced da Siemens para desenvolvimento da interface gráfica, que permite a 

geração de um runtime (que é a aplicação que executa a IHM em sistemas sem o 

programa de desenvolvimento instalado), para ser executado em um PC convencional 
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e pela facilidade em configurar a comunicação com o CLP utilizado. Com a IHM 

finalizada, foi iniciado a implementação da lógica de funcionamento no CLP, utilizando 

a linguagem ladder para a programação. A fim de facilitar a programação, a detecção 

de erros e o entendimento por terceiros, o autor optou por fazer uso da lógica de 

estados, utilizando o método passo-a-passo, semelhante ao ministrado na disciplina 

de CLP ministrada pelo professor João Alvarez Peixoto na UERGS. A comunicação 

entre o CLP e o computador que está executando a Interface Homem-Máquina foi 

realizada através de uma porta serial RS-485, que permite conexões com velocidade 

de até 10Mbps, o suficiente para esta aplicação.  

 Ao término do trabalho o autor conseguiu atingir com sucesso os objetivos de 

usabilidade e segurança propostos, por meio da utilização de CLP e interface IHM. 

 A Figura 6 apresenta a implementação realizada no trabalho pesquisado. 

 

Figura 6 – Implementação realizada no trabalho de Schüler 

 

  Fonte: Schüler (2016). 
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3 METODOLOGIA 

 

 Toda pesquisa necessita seguir um roteiro e é importante que objetivos, 

característica, abrangência, procedimentos e métodos sejam definidos, para que no 

momento de realização da pesquisa se saiba exatamente como e quando cada etapa 

deve ser realizada, e também para permitir que outras pessoas possam comprovar os 

resultados seguindo a mesma metodologia. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois não é possível quantificar o grau de 

interação e as demais funcionalidades desenvolvidas pela pesquisa, tornando 

possível apenas avaliar sua qualidade com base na experiência do usuário. Além 

disso, a pesquisa tem por objetivo ser exploratória, já que buscou soluções para um 

problema enfrentado por diversas empresas e cooperativa. E por fim, ela possui 

características laboratoriais, já que foi realizada em um ambiente controlado, no caso, 

aplicada sobre uma maquete da prensa real, que mantém as características e 

funcionalidades. 

 

3.2 UNIVERSO DE ABRANGÊNCIA DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi aplicada a uma prensa hidráulica horizontal para papel e 

plástico, que pode ser vista na Figura 7, muito utilizada em cooperativas e comércios 

de reciclados. Porém, com pequenas alterações é possível aplicar o sistema as 

demais prensas para reciclagem, adaptando o sistema as diferentes funcionalidades 

e características que os demais modelos possuem. 
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Figura 7 – Prensa Hidráulica Horizontal para papel e plástico 

Fonte: Autor (2017). 

 

3.3 MÉTODO APLICADO 

 

 Para haver o correto andamento do projeto é necessário que se siga a ordem 

de implementação, que se inicia no entendimento do funcionamento da prensa, na 

sua adaptação a maquete e ao CLP, para que posteriormente seja programado o CLP, 

que permite a conexão e troca de informações com o sistema supervisório. 

 

3.3.1 Funcionamento e levantamento de I/O da prensa 

 

Inicialmente é realizada a análise do funcionamento da prensa, de modo a 

compreender completamente todas as etapas de sua operação, desde o 

funcionamento do controle da esteira, até o controle do sistema de amarração, e das 

maneiras que estes são acionados. Esse entendimento permite que seja produzido 

um levantamento detalhado de todas as entradas e saídas de dados presente na 

máquina, como por exemplo a quantidade e função de cada botoeira, e a quantidade 

de solenoides de válvulas. 
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3.3.2 Adaptação para o CLP Duo 351 e Maquete 

 

 A partir da coleta de dados de entradas e saídas da prensa é possível verificar 

se o CLP DUO 351, o controlador disponível para esta pesquisa, é capaz de atender 

completamente a necessidade de entradas e saídas da prensa. Caso não seja 

possível, serão feitas adaptações e simplificações do funcionamento, desde que não 

modifiquem o funcionamento principal da prensa, que é compactar o material reciclado 

de maneira autônoma. 

 Outra adaptação que se faz necessária é a da maquete, devido a grande 

dificuldade que existe em miniaturizar todos os componentes da máquina, 

principalmente o sistema hidráulico, composto pelas válvulas e solenoides, e o 

sistema de amarração, que possui partes muito pequenas para serem reduzidas e 

continuarem funcionais na maquete. Portanto, são feitas algumas modificações destes 

sistemas, utilizando seringas para o sistema hidráulico, e LEDs e chaves para 

demonstrar o sistema de amarração de fardos. Porém, para preservar a originalidade 

do sistema no programa do CLP, é conectado um Arduino a maquete, de modo que 

este faça a interface entre maquete e controlador, fazendo uma conversão dos dados 

obtidos na maquete para os dados que seriam obtidos numa prensa real, para depois 

envia-los nas entradas do CLP. Da mesma maneira, o Arduino recebe as saídas do 

CLP e as converte para que seja possível representa-las na maquete. Isso permite 

que o sistema proposto esteja apto a operar uma prensa real, e não apenas a fazer o 

controle de uma miniatura.  

 

3.3.3 Programação do CLP 

 

Após ter o sistema completamente adaptado ao CLP, é feita a modelagem do 

ciclo de prensagem utilizando a linguagem grafcet, pois ela permite uma melhor 

visualização de cada etapa deste ciclo de funcionamento da máquina, auxiliando na 

programação do controlador, pois utilizando métodos de conversão da linguagem 

grafcet para o ladder, linguagem amplamente utilizada para programação de CLPs, 

se obtém um programa de fácil entendimento. O ladder é utilizado por além de 

controlar o ciclo de prensagem, permite controlar de maneira simples e simultânea o 
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acionamento da esteira e a posição da Tenaz. 

Toda a programação do CLP, incluindo sua IHM, é feita a partir do software 

Master Tool IEC, disponível para download de maneira gratuita no site da Altus. Este 

aplicativo possui diversos recursos que auxiliam na programação, contando com 

inúmeros blocos funcionais que permitem o desenvolvimento de aplicações mais 

complexas. A Figura 8 apresenta o ambiente de programação do CLP Altus. 

 

Figura 8 – Ambiente de programação no Master Tool IEC 

 

    Fonte: Autor (2017). 

 

A comunicação entre o CLP e o computador para programação, e também para 

a execução do sistema supervisório é feita por meio do protocolo Modbus RTU, 

configurado a velocidade de 115.200bps, que permite uma comunicação 

consideravelmente rápida para a quantidade de dados que é transmitido. É utilizado 

o meio físico RS-232 para fazer a conexão entre computador e controlador. Neste 

sistema o CLP é um escravo na rede, pois é o sistema supervisório que solicita os 

dados e envia ações para serem executadas. 
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3.3.4 Sistema Supervisório 

 

 É utilizado o software Indusoft Web Studio Educational 8.0 para criação e 

execução do sistema supervisório, pois a versão educacional não limita a quantidade 

de Tags de comunicação, permitindo o desenvolvimento de todo o projeto sem 

complicações no limite de comunicação. A aplicação conta com diversos recursos que 

facilitam a implementação do sistema supervisório, sendo destaque o histórico, os 

alarmes, as receitas, as funções de visibilidades e movimento, que são empregadas 

para agregar ainda mais funcionalidades de monitoramento e controle ao sistema 

proposto. A Figura 9 apresenta o ambiente do sistema supervisório. 

 

Figura 9 – Ambiente de desenvolvimento do Supervisório 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

No sistema supervisório é demonstrado na tela principal o estado de 

funcionamento atual da prensa, ilustrando de maneira simples o movimento dos 

cilindros, o estado de acionamentos dos motores, os valores de pressão atual no 

sistema hidráulico principal e também a sua pressão máxima, tamanho do fardo atual 

e tamanho desejado e também da temperatura do óleo. Além desta tela, existem 

outras que permitem a modificação dos parâmetros da máquina, monitoramento dos 

alarmes, gráficos de tendência e histórico de pressão e temperatura.  
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3.4 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

 Para a realização da pesquisa, é necessário a utilização de um CLP com IHM 

integrada, neste caso o DUO 351, de um microcomputador para realizar a 

programação do CLP, IHM e Supervisório, e para posterior execução do runtime do 

supervisório. Além disso, é necessária a construção da maquete de testes, que possui 

componentes sensores de fim de curso e posição, chaves liga/desliga, 

potenciômetros, LEDs, motores, seringas e um Arduino Mega para fazer a interface 

entre CLP e maquete, permitindo que testes sejam feitos com segurança e mantendo 

o controle de uma prensa real. 

 

3.5 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE RESULTADOS 

 

 O sistema é testado sobre uma maquete funcional da prensa hidráulica, que 

representa de maneira aproximada as características originais do equipamento. Com 

o auxílio do Arduino é possível fazer a transferências dos estados dos sensores da 

maquete para o CLP, que após o processamento dos dados envia o estado das saídas 

para o microcontrolador, que por sua vez faz os devidos acionamentos na planta 

simulada. Deste modo é possível testar todas as funcionalidades do sistema com 

maior segurança e facilidade, e com a garantia que os dados transmitidos pelo CLP 

serão fiéis aos que seriam apresentados na planta real. 

 

3.6 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Como trata-se de dados qualitativos, é feita uma comparação das 

funcionalidades e da interação do sistema proposto com o sistema atualmente 

utilizados na prensa, definindo os pontos positivos e negativos de cada método. Por 

não ser possível testar o conjunto de CLP e Supervisório numa prensa real, dados 

estatísticos do processo, como tempo de produção de cada fardo, não podem ser 

comparados. Limitando a comparação ao que foi proposto no trabalho, que é a 

interação entre usuário e máquina.   
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4 RESULTADOS 

 

 Após a implementação pratica de todos os sistemas propostos, foram obtidos 

os resultados, organizados em sub-capítulos. 

 

4.1 LEVANTAMENTO DAS ENTRADAS E SAIDAS 

 

 A prensa analisada para a aplicação do aprimoramento da interação com o 

usuário possui dois modos de operação, o modo manual, onde o operador realiza o 

controle individual de cada ação da máquina, e o modo automático, em que a prensa 

é capaz de realizar a operação de forma autônoma. 

 No modo autônomo, o material é colocado na esteira transportadora que o leva 

até a entrada no funil, no funil existem 2 sensores, um que verifica a existência de 

material e outro que verifica o transbordo, este último controla a esteira, desligando-a 

caso o funil esteja cheio. Após a passagem pelo funil o material cai dentro da área de 

prensagem da prensa, onde ele é compactado pelo cilindro principal. Para tencionar 

o material dentro da prensa, evitando que ele escorregue facilmente sem ser 

prensado, existe um cilindro hidráulico barrando a saída do material, a tenaz, que 

consegue diminuir as laterais em contato com o material, permitindo a correta 

prensagem dos materiais. O cilindro principal possui 6 sensores de posição, um 

sensor no início de curso, um no fim de curso e outro na posição de amarração e cada 

um destes sensores possui um respectivo sensor de emergência, capaz de prosseguir 

com a execução do equipamento em caso de falha dos sensores primários.  

 Conforme o fardo vai aumentando e ficando pronto, ele movimenta um medidor 

em formato de engrenagem, que rotaciona em contato com o fardo, permitindo que o 

sensor indutivo acoplado a ele realize uma medição indireta do comprimento do fardo, 

contando quantos dentes da engrenagem já passaram pelo sensor por meio de um 

contador. Ao chegar no número que determina que o fardo está pronto, o cilindro 

principal se move até a posição de amarração, onde então as agulhas atravessam o 

fardo com o arame, levando até o cortador. Após cortado, o amarrador de arames gira 

por 8 segundos, para prender o arame, e depois gira em sentido oposto por 3 

segundos, para soltar o arame do amarrador. Em seguida o cortador e a agulha 
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retornam, e o processo se reinicia, para produzir um novo fardo. 

 O sistema hidráulico da prensa é composto por dois sistemas individuais, o 

primeiro possui um motor de 40cv que aciona a bomba responsável por movimentar 

o pistão principal. Já o segundo possui um motor de 10cv, e movimenta as agulhas, o 

cortador e a tenaz. Além disso há um motor de 5cv responsável pela movimentação 

da esteira e outro de 3cv que movimenta o amarrador.  

Desta maneira, é obtido as seguintes saídas de dados da prensa, considerando 

o modo manual e automático. 

 

Quadro 1 - Elementos de comando da Prensa 
(continua) 

Nome Tipo 

Liga/Desliga Motores Botoeira 

Liga/Desliga Esteira Botoeira 

Seleção Modo Botoeira 

Avanço Cilindro Principal Botoeira 

Recuo Cilindro Principal Botoeira 

Avanço Agulha Botoeira 

Recuo Agulha Botoeira 

Avanço Tenaz Botoeira 

Recuo Tenaz Botoeira 

Avanço Cortador Botoeira 

Recuo Cortador Botoeira 

Giro Horário Amarrador Botoeira 

Giro Anti-Horário Amarrador Botoeira 

Inicio de Curso Cil. Principal Sensor - Digital 

Inicio de Curso Cil. Principal Emerg. Sensor – Digital 

Fim de Curso Cil. Principal Sensor – Digital 

Fim de Curso Cil. Principal Emerg. Sensor – Digital 

Posição Amarração Cil. Principal Sensor – Digital 

Posição Amarração Cil. Principal Emerg. Sensor – Digital 

Inicio de Curso Agulha Sensor – Digital 
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 (conclusão) 

Nome Tipo 

Fim de Curso Agulha  Sensor – Digital 

Inicio de Curso Cortador Sensor – Digital 

Fim de Curso Cortador  Sensor – Digital 

Sem Material no Funil Sensor – Digital 

Transbordo do Funil Sensor – Digital 

Tamanho do Fardo Sensor – Digital – Contador 

Fonte: Autor (2017) 

 

 E os seguintes elementos atuadores, vistos na Tabela 2. 

 

Quadro 2 – Atuadores da Prensa 

Nome Tipo 

Acionamento Motor 40cv  Contator 

Acionamento Motor 10cv Contator 

Acionamento Motor 5cv Contator 

Acionamento Motor 3cv Contator 

Acionamento Reverso Motor 3cv Contator 

Avanço Cilindro Principal Solenoide 

Retorno Cilindro Principal Solenoide 

Avanço Agulha Solenoide 

Retorno Agulha Solenoide 

Avanço Tenaz Solenoide 

Retorno Tenaz Solenoide 

Fonte: Autor (2017) 

 

4.2 ADAPTAÇÕES DA PRENSA AO CLP E MAQUETE 

 

Devido à grande quantidade de entradas necessárias para o CLP, algumas 

modificações foram necessárias, para que o CLP DUO 351 fosse apto a controlar a 

máquina. Foi preciso retirar totalmente o controle manual da prensa, pois ele exigia 
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uma grande quantidade de entradas e costuma não ser utilizado nas empresas, já que 

o modo de operação que traz maior rendimento é o automático. Portanto, todas as 

operações com botoeiras foram retiradas, e foi adicionado uma para ligar e desligar o 

equipamento.  

Já na maquete, foram necessárias mais adaptações, mas que não modificaram 

o princípio de operação. Foi exigida a retirada do sensor de emergência da posição 

de amarração, em consequência de uma limitação de espaço física da maquete e do 

risco de acionamento em posição incorreta caso fosse representado por chaves, que 

foi a forma de representar os demais sensores de emergência do cilindro principal. 

Outra adaptação foi referente aos sensores de pressão e temperatura, inexistentes 

nas prensas atuais e que na maquete foram representados por potenciômetros, que 

permitiram uma alteração no valor de tensão lido pelas entradas analógicas do CLP. 

Ademais, foi preciso alterar a forma de representação e de acionamento de alguns 

componentes, o estado dos motores de 40cv e 10cv passar a serem representados 

por um LED, que se acesso indicava que os motores estavam ligados. O estado dos 

solenoides do cortador e da tenaz, e também do amarrador, foram indicados por LEDs, 

já que não foi possível fazer a movimentação desses cilindros na maquete, por 

possuírem um tamanho e movimento muito limitado. Os fins de cursos do cortador 

foram representados por chaves, e da mesma maneira os sensores de presença de 

material, que integram o funil de entrada da prensa, também foram executados desta 

forma. 

Os sistemas hidráulicos do cilindro principal e da agulha foram construídos 

utilizando um motor acoplado a uma seringa, que por sua vez era conectada a outra 

seringa que representava o cilindro na prensa. Dependendo do sentido de rotação do 

motor, era exercido uma força para empurrar ou puxar a embolo da seringa, que 

causava o movimento similar na outra seringa, permitindo assim o funcionamento dos 

cilindros. A montagem pode ser vista na imagem da Figura 10 a seguir. 
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Figura 10 – Sistema Hidráulico com seringas 

 

         Fonte: Autor (2017) 

 

 O início e fim de curso do cilindro principal foi montado a partir de chaves de 

fim de curso presentes em leitores de CD, que funcionam de maneira semelhante aos 

utilizados na indústria. Já os fins de curso da agulha e o sensor de posição de 

amarração são feitos com sensores ópticos reflexivos TCRT5000, que ao detectar a 

posição correta, que é propositalmente mais reflexiva, aumentava o valor de tensão, 

que é detectado pela entrada analógica do Arduino, que envia um sinal ao CLP 

indicando que determinado fim de curso foi acionado. O programa completo utilizado 

no Arduino Mega pode ser visto no Apêndice A.  

Devido a incompatibilidade de tensões do Arduino com o CLP, já que o primeiro 

trabalha na faixa de 5V e o segundo na faixa de 24V, o sinal de saída do Arduino 

passa por um circuito com transístores BC547 e BC557 que permitem o acionamento 

de uma entrada 24V no CLP. O esquema do circuito e sua montagem final podem ser 

vistos a seguir, na Figura 11. 

 

Figura 11 – Esquema Elétrico entre Arduino e CLP 

 

   Fonte: Autor (2017) 
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A Figura 12 apresenta a montagem física de todos os transístores necessários 

para comunicação entre o Arduino e o CLP. 

 

Figura 12 – Circuito entre saídas do Arduino e entradas do CLP 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

4.3 PROGRAMA NO CLP 

 

Para programação do CLP fora desenvolvido a lógica de comando na 

linguagem Grafcet, para posterior tradução à linguagem ladder. As Figura 13 e 14 

apresentam a lógica programada em Grafcet. 
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Figura 13 – Lógica programada em Grafcet parte 1 

 

  Fonte: Autor (2017). 
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Figura 14 – Lógica programada em Grafcet parte 2 

 

         Fonte: Autor (2017). 

 

O programa em ladder, exposto no Apêndice B, traduz a codificação elaborada 

em Grafcet, e inicia com a lógica para acionamento da máquina, que ao receber um 

pulso em LIGA aciona a máquina e se mantém assim até que haja um pulso em DESL 

ou quando é detectado que a prensa não recebe material há mais de 5 minutos. Com 

o acionamento da máquina são ligados os dois motores responsáveis pelo sistema 

hidráulico, e também o da esteira, este que se mantém acionado até que seja 

verificado o transbordo de material no funil, ou seja, quando o sensor que fica na 

posição alta do funil detectar material por mais de 5 segundos consecutivos. Após é 

feita a monitoração do contador, que detecta se o comprimento do fardo é do tamanho 
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desejado, neste controle há a conversão da unidade que é medida indiretamente, para 

apresentar ao usuário no supervisório uma medida em centímetros. Caso o valor do 

contador atinja o valor desejado, ou se solicite via supervisório que finalize o fardo, é 

acionada a memória FardoP, que atua no programa indicando que o fardo está pronto. 

Nas linhas seguintes a este controle é feita a monitoração da pressão, que primeiro 

coloca o valor lido do sensor para dentro da faixa de leitura real e em seguida verifica 

se o valor medido é superior ao desejado, se essa condição se mostrar verdadeira, é 

indicada na memória PressMax que o valor de pressão atingiu o máximo permitido 

para aquele material, fazendo com que o cilindro principal recue.  

Inicia então o controle do ciclo de prensagem, que foi realizado a partir da 

conversão do modelo em Grafcet. O passo 1 se inicia com o acionamento da máquina, 

e provoca o avanço do cilindro principal, que ao atingir a posição do fim de curso P2, 

passa o sistema para o passo 2, que também pode ser acionado com PressMax, e 

provoca o recuo do cilindro principal. Caso o fardo não esteja pronto, indicado por 

FardoP, a mesa de prensagem se moverá até o início de curso P1, e provocará o 

reinicio deste ciclo. Porém se FardoP estiver acionado, ele se moverá até a posição 

P3 e iniciará o ciclo de amarração com o passo 4. Este passo faz o avanço da agulha, 

que irá parar e passar pro passo seguinte ao atingir seu fim de curso. No passo 5 o 

cortador avança até seu fim de curso, iniciando o passo seguinte, que fará o amarrador 

acionar por 8 segundos, fazendo a amarração dos arames, em seguida ele gira no 

sentido inverso por 3 segundos, para soltar o arame do amarrador. Com a amarração 

completa, o cortador recua, até seu início de curso, e logo após a agulha também volta 

para sua posição inicial. O passo seguinte fazer o reset o valor do contador e escreve 

o valor zero na memória que permite ao supervisório finalizar o fardo, indicando que 

o fardo foi concluído, então o cilindro principal se move até sua posição inicial e todo 

o ciclo recomeça, para produzir um novo fardo.  

Após é realizada a leitura do valor de temperatura e a transforma para estar 

dentro da faixa real. Este valor da temperatura é enviado para uma memória, que é 

compartilhada com o sistema supervisório.  Em seguida temos as linhas de controle 

da posição da tenaz, que detecta as bordas de descida e subida do valor desejado no 

supervisório, e com base nelas faz o acionamento do avanço ou do recuo da tenaz 

por 5 segundos. A tenaz não possui fim de curso na prensa real, sendo a alteração de 
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posição apenas por determinado tempo, da mesma maneira que ocorre no programa. 

E por fim temos o controle dos fins de curso de emergência, que caso sejam acionados 

sem seu respectivo sensor principal, escrevem numa memória compartilhada com o 

supervisório que existe defeito no fim de curso, e caso o fim de curso principal seja 

acionado, essa posição de memória volta a Zero.  

Na programação do CLP existe a sua IHM, que foi programada para possuir 

uma interface simples, apresentando ao usuário os quatro valores mais relevantes na 

operação, o tamanho atual do fardo e o desejado, que permite o acompanhamento da 

produção. E também os valores atuais de pressão e temperatura, como pode ser visto 

a seguir na Figura 15. 

 

Figura 15 – IHM da aplicação desenvolvida 

 

             Fonte: Autor (2017) 

 

4.2 SISTEMA SUPERVISÓRIO 

 

O sistema supervisório é composto por diversas telas, sendo que apenas o 

cabeçalho e rodapé ficam sempre visíveis. No cabeçalho há o título do supervisório e 

também o horário atual. Já no rodapé existem os botões para navegação, que 

permitem trocar de tela e sair da aplicação. 



39 

 

 

 

4.2.1 Tela Principal 

 

Na tela principal a prensa é demonstrado em duas vistas, uma vista frontal, que 

permite a visualização do avanço das agulhas e também do estado do motor da 

esteira, e uma vista lateral, que permite visualizar o avanço do cilindro principal, o 

tamanho do fardo de maneira visual, o estados dos dois motores do sistema hidráulico, 

o estado do motor de amarração de arames, e por fim uma vista do funil da prensa, 

que apresenta 3 níveis de enchimento, vazio, na altura do 1 sensor e na altura do 2 

sensor. Além destes elementos, também há um visor que mostra a temperatura atual 

do óleo e um medidor que apresenta a pressão atual e a pressão máxima permitida. 

E por fim existe um elemento que mostra o comprimento atual do fardo e seu setpoint, 

além dessa visualização, também é possível modificar o valor desejado do fardo, e 

ainda enviar um sinal para finalizar o fardo que está sendo produzido, independente 

do seu tamanho atual. A Figura 16 mostra a tela do sistema supervisório desenvolvido 

para esta aplicação. 

 

Figura 16 – Tela inicial do Supervisório. 

 

                Fonte: Autor (2017) 

 

4.2.2 Tela Parâmetros 

 

 Nesta tela é possível alterar os parâmetros influenciados pelo material, que é 
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pressão máxima e posição da Tenaz, e também alterar o comprimento do fardo, que 

é relativo ao tamanho do caminhão. Estes dados podem ser salvos por tipo de material 

e por placa de caminhão, como por exemplo, ao definir o comprimento de fardo para 

determinado caminhão e salvá-lo. Não é preciso que o usuário memorize este 

comprimento, pois caso seja necessário produzir fardos novamente para este 

caminhão, basta informar a placa e recarregar os parâmetros. O mesmo vale para o 

material a ser prensado. A Figura 17 mostra a tela de parâmetros do sistema 

supervisório. 

 

Figura 17– Tela parâmetros do supervisório 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

4.2.3 Tela Alarmes 

 

 O objetivo principal desta tela é informar ao usuário a ocorrência de qualquer 

problema ou situação anormal, para que este possa tomar uma ação corretiva. Neste 

sistema o alarme monitora 4 variáveis. A pressão do óleo, que por segurança não 

pode ultrapassar 200 bar, sob risco de causar problemas no sistema hidráulico, os 

defeitos nos fim de cursos do cilindro principal, e também a temperatura do óleo, 

sendo que esta possui 2 níveis de aviso, uma indicando que está alta se estiver acima 

de 60°C, e outra indicando que está muito alta se estiver acima de 80°C. Caso o 

usuário esteja na tela inicial no momento do disparo de algum alarme, é acionado um 

aviso intermitente na tela, para que seja percebido a ocorrência do problema. A Figura 

18 mostra o ambiente de alarmes. 



41 

 

 

 

Figura 18 – Tela Alarmes no Supervisório. 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 A Figura 19 mostra a tela inicial com o aviso intermitente, indicando ao usuário 

que há um alarme acusando problemas. 

 

Figura 19 – Tela Inicial com aviso intermitente 

 

Fonte: Autor (2017). 
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4.2.4 Tela Tendência 

 

Na tela tendência é possível acompanhar graficamente a variação de 

temperatura e pressão do óleo, estes gráficos permitem um registro histórico do 

comportamento de cada variável, e também torna possível fazer uma análise 

estatística do comportamento de cada uma, verificando dados como valores mínimos, 

médios e máximos, que podem trazer informações úteis para a prevenção de falhas. 

A Figura 20 apresenta a tela de tendência no sistema supervisório desenvolvido. 

 

Figura 20 – Tela tendência do supervisório 

 

 Fonte: Autor (2017). 

 

4.2.5 Tela Histórico 

 

 Na tela Histórico há o acompanhamento de todas as mudanças de setpoints de 

pressão máxima, comprimento do fardo desejado e posição da tenaz realizadas pelo 

usuário, de modo que possa ser visto os parâmetros que foram alterados 

anteriormente. A Figura 21 apresenta a tela de histórico do sistema supervisório 

desenvolvido para este trabalho de pesquisa. 
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Figura 21 – Tela histórico do supervisório desenvolvido 

 

Fonte: Autor (2017). 
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5 ANÁLISE 

 

A partir dos resultados obtidos no controle da maquete, percebe-se que o 

sistema atingiu todos os requisitos propostos. A utilização do CLP permitiu agregar 

novas informações ao processo, trazendo a pressão máxima para a malha de controle 

da prensa, e também por permitir de maneira simplificada que o operador tenha 

acesso a informação da temperatura do óleo, que é muito importante para a prevenção 

de falhas, por poder indicar diversos problemas, como o entupimento dos filtros. 

O sistema supervisório trouxe diversas funcionalidades que facilitam o 

gerenciamento da prensa, como os gráficos de tendência, que permitem detectar por 

exemplo que a temperatura média do óleo durante a operação está maior do que o 

normal, o que pode significar alguma sujeira no sistema de óleo, que provoca o 

aumento da temperatura. Esta informação não é obtida nos modelos de prensas 

hidráulicas fabricadas no Brasil, sendo praticamente impossível detectar estas 

alterações até que a máquina apresente alguma falha. E mesmo em casos de falhas, 

o sistema de alarmes é capaz de avisar o operador, informando por exemplo alguma 

falha em determinado fim de curso, que indica ser necessário sua troca. 

O sistema de receitas, onde é possível determinar o tamanho do fardo pela 

placa do caminhão e também determinar o setpoint de pressão e posição de tenaz, 

funcionou da maneira esperada, permitindo que o operador não precise lembrar todos 

os parâmetros para cada material, pois é possível salvar esses parâmetros e depois 

recarrega-los quando preciso. Já a determinação do comprimento do fardo é 

especialmente útil para que os fardos ocupem o espaço total do caminhão, porque 

hoje é frequente ser necessário produzir meio fardo, para completar o espaço que 

sobrou na carroceria. E mesmo que seja necessário finalizar um fardo antes que este 

atinja o comprimento, com o sistema supervisório é simples de realizar o 

procedimento, pois apenas com um clique é possível solicitar que o fardo seja 

amarrado, enquanto que nas prensas atuais isso é uma tarefa mais complicada, pois 

é necessário que o operador vá até a engrenagem que mede o comprimento e a gire, 

para que o valor atinja o determinado no contador. Além dessa opção de finalizar o 

fardo, é possível a partir da tela inicial modificar os valores de setpoint do comprimento 

desejado. E ainda nessa tela inicial há a visualização completa do funcionamento da 
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máquina, com o objetivo de tornar possível o acompanhamento do funcionamento da 

máquina sem estar exposto a poeira e barulho que existem ao redor. E por fim, é 

possível ter o histórico de todos os parâmetros modificados, que é muito importante 

para identificar o que pode ter ocasionado eventuais falhas, se foi algo relacionado 

com a alteração de parâmetros. A Figura 22 apresenta a maquete proposta para 

simular as operações da prensa. 

 

Figura 22 – Tela histórico do supervisório desenvolvido 

 

Fonte: Autor (2017). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Como pode ser observado nos resultados, todas as expectativas com o sistema 

proposto foram atendidas. O CLP, em conjunto com o sistema supervisório, conseguiu 

melhorar a interação com o usuário e trazer sinais analógicos, provenientes do sensor 

de pressão, para a malha de controle. Toda a interação do supervisório diminuiu os 

riscos envolvidos ao operador, que antes necessitava estar ao lado da prensa para 

realizar sua operação. Infelizmente, não foi possível fazer a construção de uma 

maquete que atendesse a todas as funcionalidades da prensa, já que diversos 

sensores e atuadores tiveram de ser adaptados. Mas graças ao Arduino que fazia a 

interface, isso acabou não interferindo na malha de controle do CLP, permitindo a 

criação de um programa que controlasse uma prensa real e não uma maquete. 

 Diversas áreas estudadas ao longo do curso foram necessárias para a 

execução deste projeto. Além dos conceitos aprendidos sobre CLP e Sistemas 

Supervisórios, foi necessário utilizar os conhecimentos adquiridos de elétrica, 

eletrônica, programação e hidráulica, para entender o funcionamento de uma prensa 

e replicá-los numa maquete, ainda mais por ter sido preciso montar diversos circuitos 

elétricos para tornar possível a interface do Arduino com o CLP, visto que trabalham 

em níveis diferentes de tensão.  

 Espera-se em trabalhos futuros executar o projeto sem as limitações presentes 

neste, com um CLP capaz de fazer leitura e escrita de todos os dados necessários, 

incluindo as botoeiras do modo manual. Também há a possibilidade da adição de mais 

funcionalidades ao sistema supervisório, como um controle de produção, e também 

dados de consumo elétrico e de arame. 
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APÊNDICE A – PROGRAMA DO ARDUINO 

 

//PINOS ENTRADAS VINDOS DA MAQUETE 

const int pFCagulha1 = A0;  

const int pFCagulha2 = A1; 

const int pFCprincipal3 = A2; 

const int pFCprincipal1 = 2;    

const int pFCprincipal2 = 3;  

const int pLigaDesl = 5;   

const int pEsteira1 = 6; 

const int pEsteira2 = 7;  

const int pFCcortador1 = 8;  

const int pFCcortador2 = 9;  

const int pFalhaFCp1 = 10;  

const int pFalhaFCp2 = 11;  

 

//PINOS SAIDAS PARA CLP 

const int clpFCagulha2 = 22; 

const int clpFCagulha1 = 24;  

const int clpFCprincipal1 = 26;  

const int clpFCprincipal2 = 28;  

const int clpFCprincipal3 = 30;   

const int clpEsteira1 = 32; 

const int clpEsteira2 = 23;  

const int clpFCcortador1 = 25; 

const int clpFCcortador2 = 27; 

const int clpFalhaFCp1 = 29;  

const int clpFalhaFCp2 = 31; 

const int clpLiga = 33;  

const int clpDesl = 36;  

 

//PINOS ENTRADA VINDOS DO CLP 

const int clpMotor40 =48;  

const int clpMotor10 =50; 

const int clpMotor5 = 39; 

const int clpMotor3A = 41;  

const int clpMotor3R = 43; 

const int clpSolenoideAP = 45; 

const int clpSolenoideRP= 47;  

const int clpSolenoideAA = 49; 

const int clpSolenoideRA = 38; 

const int clpSolenoideAC = 40;  

const int clpSolenoideRC = 42; 

 

//PINOS DE ACIONAMENTO DA MAQUETE 

const int pAmarrador =  12;  

const int pACortador =  13;  

const int pRCortador=  14; 

const int pRele1 = 16; 

const int pRele2= 17; 

const int pRele3= 18; 

const int pRele4= 19; 

const int pRele5= 20; 

const int pMotor40 = 21; 

const int pMotor10 = 53; 

const int pT1 = 51; 
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const int pT2 = 52; 

 

//VARIAVEIS AUXILIARES 

int teste =0; 

bool antigoAP =0; 

bool antigoRP =0; 

bool antigoAA =0; 

bool antigoRA =0; 

unsigned long int currentMillis =0; 

unsigned long int previousMillis =0; 

 

void setup() { 

     

pinMode(pFCprincipal1, INPUT);  

pinMode(pFCprincipal2, INPUT);  

pinMode(pLigaDesl, INPUT_PULLUP); //O INPUT_PULLUP ATIVA O RESISTOR DE PULLUP INTERNO 

pinMode(pEsteira1, INPUT_PULLUP); //DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE RESISTÊNCIAS DE 

PULLDOWN 

pinMode(pEsteira2, INPUT_PULLUP); //SIMPLIFICANDO A MONTAGEM DOS CIRCUITOS 

pinMode(pFCcortador1, INPUT_PULLUP); 

pinMode(pFCcortador2, INPUT_PULLUP); 

pinMode(pFalhaFCp1, INPUT_PULLUP); 

pinMode(pFalhaFCp2, INPUT_PULLUP); 

 

pinMode(clpMotor40, INPUT_PULLUP); 

pinMode(clpMotor10, INPUT_PULLUP); 

pinMode(clpMotor5, INPUT_PULLUP); 

pinMode(clpMotor3A, INPUT_PULLUP); 

pinMode(clpMotor3R, INPUT_PULLUP); 

pinMode(clpSolenoideAP, INPUT_PULLUP); 

pinMode(clpSolenoideRP, INPUT_PULLUP); 

pinMode(clpSolenoideAA, INPUT_PULLUP); 

pinMode(clpSolenoideRA, INPUT_PULLUP); 

pinMode(clpSolenoideAC, INPUT_PULLUP); 

pinMode(clpSolenoideRC, INPUT_PULLUP); 

 

pinMode(clpFCagulha2, OUTPUT); 

pinMode(clpFCagulha1, OUTPUT); 

pinMode(clpFCprincipal1, OUTPUT); 

pinMode(clpFCprincipal2, OUTPUT);  

pinMode(clpFCprincipal3, OUTPUT); 

pinMode(clpEsteira1, OUTPUT); 

pinMode(clpEsteira2, OUTPUT); 

pinMode(clpFCcortador1, OUTPUT); 

pinMode(clpFCcortador2, OUTPUT); 

pinMode(clpFalhaFCp1, OUTPUT); 

pinMode(clpLiga, OUTPUT); 

pinMode(clpDesl, OUTPUT); 

pinMode(clpFalhaFCp2, OUTPUT); 

 

pinMode(pRele1, OUTPUT); 

pinMode(pRele2, OUTPUT); 

pinMode(pRele3, OUTPUT); 

pinMode(pRele4, OUTPUT); 

pinMode(pRele5, OUTPUT); 

pinMode(pAmarrador, OUTPUT); 

pinMode(pACortador, OUTPUT); 

pinMode(pRCortador, OUTPUT); 
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pinMode(pMotor40, OUTPUT); 

pinMode(pMotor10, OUTPUT); 

pinMode(pT1, OUTPUT);  

pinMode(pT2, OUTPUT); 

 

  

} 

 

void loop()  

{ 

 

/////// LEITURA E SAIDA DE LIGA E DESLIGA 

if (digitalRead(pLigaDesl)==LOW){ 

  digitalWrite(clpLiga, HIGH); 

  digitalWrite(clpDesl, LOW);} 

else { 

  digitalWrite(clpLiga, LOW); 

  digitalWrite(clpDesl, HIGH);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DO FIM DE CURSO 1 DO CILINDRO PRINCIPAL 

if (digitalRead(pFCprincipal1)==HIGH){ 

  digitalWrite(clpFCprincipal1, HIGH);} 

else { 

  digitalWrite(clpFCprincipal1, LOW);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DO FIM DE CURSO 2 DO CILINDRO PRINCIPAL 

if (digitalRead(pFCprincipal2)==HIGH){ 

  digitalWrite(clpFCprincipal2, HIGH);} 

else { 

  digitalWrite(clpFCprincipal2, LOW);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DO SENSOR 1 DA ESTEIRA 

if (digitalRead(pEsteira1)==LOW){ 

  digitalWrite(clpEsteira1, HIGH);} 

else { 

  digitalWrite(clpEsteira1, LOW);} 

 

  /////// LEITURA E SAIDA DO SENSOR 2 DA ESTEIRA 

if (digitalRead(pEsteira2)==LOW){ 

  digitalWrite(clpEsteira2, HIGH);} 

else { 

  digitalWrite(clpEsteira2, LOW);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DO FIM DE CURSO 1 DO CORTADOR 

if (digitalRead(pFCcortador1)==LOW){ 

  digitalWrite(clpFCcortador1, HIGH);} 

else { 

  digitalWrite(clpFCcortador1, LOW);} 

     

    /////// LEITURA E SAIDA DO FIM DE CURSO 2 DO CORTADOR 

if (digitalRead(pFCcortador2)==LOW){ 

  digitalWrite(clpFCcortador2, HIGH);} 

else { 

  digitalWrite(clpFCcortador2, LOW);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DA FALHA DO FIM DE CURSO 1 DO CILINDRO PRINCIPAL 

if (digitalRead(pFalhaFCp1)==LOW){ 

  digitalWrite(clpFalhaFCp1, HIGH);} 



52 

 

 

else { 

  digitalWrite(clpFalhaFCp1, LOW);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DA FALHA DO FIM DE CURSO 2 DO CILINDRO PRINCIPAL 

if (digitalRead(pFalhaFCp2)==LOW){ 

  digitalWrite(clpFalhaFCp2, HIGH);} 

else { 

  digitalWrite(clpFalhaFCp2, LOW);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DO FIM DE CURSO 1 DA AGULHA 

if (analogRead(pFCagulha1)>300){ 

  digitalWrite(clpFCagulha1, HIGH);} 

else { 

  digitalWrite(clpFCagulha1, LOW);} 

   

  /////// LEITURA E SAIDA DO FIM DE CURSO 2 DA AGULHA 

if (analogRead(pFCagulha2)>300){ 

  digitalWrite(clpFCagulha2, HIGH);} 

else { 

  digitalWrite(clpFCagulha2, LOW);} 

 

 /////// LEITURA E SAIDA DO FIM DE CURSO 3 DO CILINDRO PRINCIPAL 

if(analogRead(pFCprincipal3)>300){ 

  digitalWrite(clpFCprincipal3, HIGH);} 

else { 

  digitalWrite(clpFCprincipal3, LOW);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DO STATUS DO MOTOR DE 40CV 

if(digitalRead(clpMotor40)==LOW){ 

  digitalWrite(pMotor40, HIGH);} 

else{ 

  digitalWrite(pMotor40, LOW);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DO STATUS DO MOTOR DE 10CV 

if(digitalRead(clpMotor10)==LOW){ 

  digitalWrite(pMotor10, HIGH);} 

else{ 

  digitalWrite(pMotor10, LOW);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DO STATUS DO MOTOR DE 5CV 

if(digitalRead(clpMotor5)==LOW){ 

  digitalWrite(pRele5, HIGH);} 

else{ 

  digitalWrite(pRele5, LOW);} 

 

/////// LEITURA E SAIDA DO STATUS DO MOTOR DO AMARRADOR  

if(digitalRead(clpMotor3A)==LOW){ 

  digitalWrite(pAmarrador, HIGH);} 

//Se o motor estiver em sentido antihorári o led da prensa ira piscar 

if(digitalRead(clpMotor3R)==LOW){ 

  currentMillis = millis(); 

  if((currentMillis - previousMillis) < 200){ 

  digitalWrite(pAmarrador, HIGH);} 

  if((currentMillis - previousMillis) > 200 && (currentMillis - previousMillis) < 400){ 

  digitalWrite(pAmarrador, LOW);} 

  if((currentMillis - previousMillis) > 400){ 

    previousMillis = currentMillis;} 

} 
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if(digitalRead(clpMotor3A)==HIGH && digitalRead(clpMotor3R)==HIGH){ 

  digitalWrite(pAmarrador, LOW); 

} 

   

//////// CILINDRO PRINCIPAL 

if(digitalRead(clpSolenoideAP)==LOW){ 

  if(antigoAP==HIGH){ 

  delay(50);  

  digitalWrite(pRele1, HIGH); 

  delay(50); 

  digitalWrite(pRele2, LOW); 

  antigoAP=LOW; 

  antigoRP=HIGH; 

  }} 

 

if(digitalRead(clpSolenoideRP)==LOW){ 

 if(antigoRP==HIGH){ 

  delay(50); 

  digitalWrite(pRele1, LOW); 

  delay(50); 

  digitalWrite(pRele2, HIGH); 

  antigoAP=HIGH; 

  antigoRP=LOW;}} 

 

if(digitalRead(clpSolenoideAP)==HIGH && digitalRead(clpSolenoideRP)==HIGH){ 

  digitalWrite(pRele1, LOW); 

  digitalWrite(pRele2, LOW); 

  antigoAP=HIGH; 

  antigoRP=HIGH; 

  } 

 

//////// ACIONAMENTO DO CILINDRO DA AGULHA 

if(digitalRead(clpSolenoideAA)==LOW){ 

   if(antigoAA==HIGH){ 

  delay(50); 

  digitalWrite(pRele3, HIGH); 

  delay(50); 

  digitalWrite(pRele4, LOW); 

  antigoAA=LOW; 

  antigoRA=HIGH;}} 

 

if(digitalRead(clpSolenoideRA)==LOW){ 

  if(antigoRA==HIGH){ 

  delay(50); 

  digitalWrite(pRele3, LOW); 

  delay(50); 

  digitalWrite(pRele4, HIGH); 

  antigoAA=HIGH; 

  antigoRA=LOW;}} 

 

if(digitalRead(clpSolenoideAA)==HIGH && digitalRead(clpSolenoideRA)==HIGH){ 

  digitalWrite(pRele3, LOW); 

  digitalWrite(pRele4, LOW); 

  antigoAA=HIGH; 

  antigoRA=HIGH;} 

 

 //////// ACIONAMENTO DO CILINDRO CORTADOR - POR LEDS 
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if(digitalRead(clpSolenoideAC)==LOW){ 

  digitalWrite(pACortador, HIGH); 

  digitalWrite(pRCortador, LOW);} 

 

if(digitalRead(clpSolenoideRC)==LOW){ 

  digitalWrite(pACortador, LOW); 

  digitalWrite(pRCortador, HIGH);} 

 

if(digitalRead(clpSolenoideAC)==HIGH && digitalRead(clpSolenoideRC)==HIGH){ 

  digitalWrite(pACortador, LOW); 

  digitalWrite(pRCortador, LOW);} 

} 
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APÊNDICE B – PROGRAMA DO CLP 
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