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Fase 1 

1. Análise das Necessidades. 

1. Identificação do Objetivo Final 

2. Compreensão do Objeto de Controle e infraestrutura – 
modelo esquemático 

1. Conceito de sistema 

2. Modelo Estrutural padrão 

3. Lista dos Dispositivos do sistema de controle 

4. Estruturação das funções nos processos produtivos 

5. Atividade extraclasse: preparar a análise das necessidades 
para as estações MPS. 

 



Fase 2 

1. Definição das Necessidades 

1. Definição de intertravamento e suas classificações. 

2. Definição do fluxo das funções de controle - PFS 

3. As linguagens IEC 61131-3 

4. SFC 

5. Controle de Silos 

6. Atividade extraclasse: desenvolvimento do SFC das estações 
MPS. 

 



 

I N T E R T R A V A M E N T O S  



Intertravamento 

Intertravamento 

• Inicialmente vamos esclarecer o conceito de intertravamento: 

• Corresponde à especificação de condições restritivas, que não permite qualquer 

tipo de alteração de ação ou estado até que estados ou ações anteriores sejam 

completadas. 

• Este conceito esclarece que intertravar é sinônimo de restringir a explosão combinatória 

de estados. 

 

• Portanto, quando se busca definir os intertravamentos, nada mais é que definir o 

comportamento específico, restrito que se deseja para o sistema controlado.  

 



Intertravamento 

Classificação dos Intertravamentos 

• Dividiremos os intertravamentos em duas classes:  

•Intertravamentos primitivos 

• Corresponde aos intertravamentos que são como operadores para serem 

aplicados como regras básicas para a especificação de lógicas de controle. São 

eles:  

• Intertravamentos temporizados 

• Intertravamentos de não simultaneidade 

• Intertravamentos de seqüência 

• Intertravamentos sistêmicos 

• Corresponde a descrição dos intertravamentos especificos que dependem da 

natureza do processo que está sendo controlado. São eles 

• Intertravamentos de partida 

• Intertravamentos de funcionamento 

• Intertravamentos de processo 

 

 



Intertravamento 

Intertravamento Temporizado 

• Conforme discutido anteriormente, o intertravamento temporizado implica no uso de 

elementos de seqüenciamento do tipo temporizadores: 

• Pode ser utilizado para as mesmas aplicações já discutidas: 

• Realização de controle de malha aberta. 

• Implementação de técnicas de controle de detecção de falhas. 

• Realização de controle de chaveamento de circuitos de potência do tipo contatores. 

• Realização de controle de chaveamento de movimento físico de dispositivos de 

atuação. 



Intertravamento 

Intertravamento de não-simultaneidade 

• É fundamental para ser aplicado em situações em que o fato de ocorrer um evento deve 

inibir a possibilidade de ocorrência de outro.  

•Operador OUX = OU-Exclusivo 

• Dada a expressão lógica                                               observa-se 

claramente que os eventos são mutuamente exclusivos. 

 

212121 .. EEEEEEF 



Intertravamento 

Intertravamento de Seqüência 

• O foco deste intertravamento é sequencializar ações que não estão inerentemente 

associadas às questões de cumprir as etapas de um processo. 

• A questão é: 

• Estabelecer regras para inibir ou habilitar eventos que sequencializam ações locais 

de preparação de um determinado dispositivo ou equipamento para que ele possa 

ser utilizado pelo controlador do processo em si. 

• Existem aplicações específicas como, por exemplo: 

• O acionamento de esteiras transportadoras conectadas em série.  

 



Intertravamento 

Intertravamento de Partida 

• São condições que devem se verificadas no instante de partida: 

• De início de movimento ou ação. 

• De início de processo envolvendo todas as ações de setup de máquinas e 

dispositivos. 

• De verificação das condições que caracterizam o estado inicial de todos os 

elementos estruturais do objeto de controle e dos dispositivos periféricos do sistema 

de realização do controle para que o processo possa ser iniciado. 

• É Importante destacar que estas condições não são consideradas durante o 

funcionamento do sistema.  

 

 



Intertravamento 

Intertravamento de Funcionamento 

• São as condições que devem ser obedecidas: 

• No momento de inicialização e; 

• Durante todo o ciclo de processamento até a finalização do processo. 

• A não observância destas condições deve provocar a parada do processo: 

• Neste caso é prudente programar um conjunto de ações de degeneração do 

sistema de tal forma que o leve para um estado seguro. 

• Os sinais de watchdog também podem atuar neste contexto de intertravamento, 

detectando falhas de funcionamento. 

• Há dois contextos que devem ser considerados para se elaborar este intertravamento: 

• O contexto de objeto de controle – leva em consideração as condições de 

funcionamento dos elementos estruturais pertinentes a este ambiente. 

• O contexto de dispositivos ligados ao sistema de realização do controle – verifica a 

situação dos dispositivos de comando, monitoração, atuação e detecção.  

 



Intertravamento 

Intertravamento de Processo 

• Refere-se exatamente à especificação das tarefas que compreendem a execução do 

processo produtivo: 

• Definir o seqüenciamento das tarefas. 

• Definir quais tarefas podem ser executadas em paralelo. 

• Definir os pontos de sincronização de tarefas. 

• Definir os pontos de alocação de recursos. 

• Definir os pontos de compartilhamento de recursos. 

• Definir os pontos de geração de eventos para ativar os dispositivos de atuação. 

• Definir os pontos de geração de eventos para ativar os dispositivos de 

monitoração. 

• Definir os pontos para vincular os eventos externos para controlar a transição de 

estados no controlador.  

 

 



Intertravamento 

Conclusão 

 

 

Todos os intertravamentos primitivos  

podem ser utilizados para se implementar os 

 intertravamentos sistêmicos 

 

• Uma boa prática para especificar os diversos intertravamentos é começar pelo 

intertravamento de processo. 

• Com isto, ganha-se conhecimento para entender detalhes da planta e será mais fácil 

especificar os demais intertravamentos sistêmicos.  

 

 



F L U X O  D A S  F U N Ç Õ E S  D E  C O N T R O L E  



Modelos e Linguagens de Programação 

 Problemas de projeto de sistemas de controle em 
Automação  

 Resolve-se com Controladores Programáveis 

 Complexidade é causada não só pela natureza do 
problema 

Diversos Fabricantes 

Linguagens 

Proprietárias 



Modelos e Linguagens de Programação 

 Criou-se um Comitê Internacional - International 
Electrotechnical Comission - para:  

 Criar um modelo formal de padronização mundial 

 Desenvolvimento de recursos computacionais para a 
programação de CPs. 

 Norma Internacional IEC 61131 

 



Norma IEC 61131 

 Objetivo:  

 Propor um padrão para desenvolvimento de sistemas de 
controle que impacte em menor custo de 
desenvolvimento. 

 Maior rapidez de programação 

 Redução de erros de programação – teste off-line 

 Maior facilidade de programação 

 Melhor documentação 

 



Norma IEC 61131-3 

 As tarefas podem ser estruturadas em blocos 
funcionais. 

 Distanciamento da linguagem de máquina. 

 Conceito de variável global e de variável local. 

 Ambiente de programação dividido em duas 
partes:  
 Declaração das variáveis e endereçamentos. 

 Ambiente de programação em si. 

 



Modelos e Linguagens de Programação 

 No IEC (International Electrotechnical Comission)  

 São desenvolvidos os padrões para as linguagens 

 Sem restrição em relação aos comandos dos 
Controladores Programáveis.  

 Os padrões são definidos de modo flexível  

 Para estabelecer as especificações mínimas a serem 
respeitadas e  

 As regras para as expansões futuras. 



Linguagens para Controle de Sistemas 
Produtivos 

Tipo Linguagem 
Lógica Ordenação 

Funções 
Complexas 

Textuais Álgebra de Boole X   

 IL (Instruction List) X   

 ST (Structured Text) X   

Gráficas LD (diagrama de relés) X  X 

 FDB (Function Block Diagram) X  X 

 Fluxograma  X X 

 SFC, MFG (Modelagem)  X  

Tabulares Tabela de Decisão  X  

 



Linguagens Textuais 

 A seqüência é descrita textualmente através de 
símbolos, letras e expressões matemáticas.  

 Utilizada nos primeiros CPs e nos CPs de pequeno 
porte. 

 Álgebra de Boole; 

 IL (Instruction List); 

 ST (Structured Text). 



 A lógica é representada através de 

expressões Booleanas.  

 Não é capaz de representar 

temporizações nem seqüencializações 

 Não é utilizada em sua forma pura.  

 É mais utilizada na concepção e 

análise da lógica. 

Álgebra de Boole 



IL (Instruction List) 

 Lista contínua com comandos como 

 load (LD), AND, OR, store (ST), 

etc. e  

códigos das entradas e saídas, 

dispostos numa seqüência 

correspondente a sua ordem de 

execução.  

 Cada comando corresponde a um 

comando interno do CP e por estes 

serem simples, são utilizados em 

muitos CPs. 

LD I1

ANDN I2

AND( I3

ANDN I4

OR( I5

AND I6

)

)

AND I7

OR( I8

AND I9

)

ST O10



ST (Structured Text) 

O10 := I1 & NOT I2 & (I3 & NOT I4 OR I5 & I6) & I7 OR I8 & I9

 É uma representação em linguagem de alto nível; 

 Apresenta os códigos (identificadores) das saídas 

no lado esquerdo, como no Basic ou PASCAL; 

 A principal característica é a possibilidade de 

estruturação de programas com processamentos 

numéricos, operações de comparação, comandos IF, 

CASE, etc. 



ST (Structured Text) 

IF AAA >= LIMIT_VALUE

THEN WEIGH := AAA * BBB + BCD_TO_INT(CC);

OK := 1

ELSE FOR I := 1 TO 100 BY 2 DO

WEIGH := DDD(1) + WEIGH;

END_FOR;

OK := 0;

END_IF

É mais prático utilizar o ST quando o programador 

estiver familiarizado com outra linguagem de 

programação; 

Quando se tem controle de fluxo do programa através 

de comandos tipo IF, REPEAT, etc. 



Linguagens Gráficas 

 São de fácil visualização e identificação do fluxo da 
seqüência.  

 Simplifica as tarefas de projeto, programação, 
depuração, manutenção.  

 Neste tipo de representação existem linguagens 
adequadas para operações lógicas como diagrama 
de relés e FBD (Function Block Diagram). 



Diagrama de Relés 

 O diagrama de relés possui regras para posicionar e 
conectar elementos como contatos e bobinas, e também 
regulamenta o fluxo e o processamento dos sinais. 

I1 I2 I3 I4 I7 O10 

I5 I6 

I8 I9 



Diagrama de Relés 

 As regras do diagrama de relés são: 
 Os contatos e as bobinas devem ficar na intersecção das linhas e 

colunas de uma matriz e as bobinas devem ocupar somente a 
última coluna à direita; 

 As linhas verticais das extremidades à direita e à esquerda chamam-
se linhas mestre; na da esquerda são conectados os contatos e na 
da direita são conectadas somente as bobinas; 

 Os contatos e as bobinas são conectados através de linhas 
horizontais; as linhas horizontais são interligadas através de linhas 
verticais; a intersecção entre uma linha horizontal e uma linha 
vertical pode ser uma conexão ou apenas um cruzamento sem 
conexão. 



Diagrama de Relés 

Processo flui da esquerda para a direita.  

Linha Mestre Linha Mestre 

O processamento 

é de cima para baixo. 



Diagrama de Relés 

 Às bobinas são atribuídas 
variáveis lógicas. 

 Ela muda de estaod de acordo 
com o estado dos contatos e, 
dependendo do tipo da bobina, 
tem-se uma ação diferente: 
 Bobina normal – sem memória. 

 Bobina de set reset – com  
memória  
(circuito de auto-retenção).  



Fluxo das Funções de Controle 

 PFS 

 Production Flow Schema 



Fluxo das funções de controle 
Componente ativo e passivo 

 Modelagem de Sistemas Produtivos pode ser 
abstraída considerando que são sistemas do tipo 
condição-evento. 

Elemento passivo: estante, balcão, transportador... 

Elemento ativo: usuário, funcionário, máquina... 

Fluxo 



Fluxo das funções de controle 
Componente ativo e passivo 

 Modelagem em Rede de Petri é inconsistente 

 ligar dois componentes passivos ou dois ativos. 

Maq.1   Maq.2 
 esteira 1  esteira 2 

  MODOS  INCONSISTENTES   MODO  CONSISTENTE 

 máq.1   esteira    máq.2 



Introdução - SFC 

 É um modelo de representação gráfica adequada 
principalmente para o Controle Seqüencial 
caracterizado por: 

  Steps = etapas, condições  

 Transitions = transições, eventos.  

 Actions = ação, atuação. 

 Arcos orientados = normalmente de cima para baixo. 

 Receptividade = lógica combinatória. 

 Foi desenvolvido com base no MFG (Mark Flow 
Graph) e GRAFCET (Graphic de Commande Etape-
Transition). 



Elemento SFC - Etapa 

 Representam os passos da seqüência a serem 

percorridos durante a evolução dinâmica do sistema. 

 São representadas por quadrados onde se inscreve 

números mais letras para identificação. 

 

E n E ii 

etapa etapa inicial 



Elemento SFC - Etapa 

 A etapa pode permanecer em um dos dois estados 

lógicos: ON (ativa) ou OFF (inativa).  

 Uma etapa é conectado a outro etapa por arcos 

orientados, separados por uma transição. 

 O estado do processo é determinado em qualquer 

instante pelo conjunto de etapas ON e pelos valores 

das variáveis internas e de saída destas etapas.  

S7 

S8 



Elemento SFC - Arcos Orientados 

 Normalmente o fluxo é vertical, 
de cima para baixo. 

 Caso seja diferente, é necessário 
indicar por uma seta que indica 
o sentido do arco explicitamente. 



Elemento SFC - Transições 

 A transição é representada por um traço 
horizontal (perpendicular) ao arco.  

 Quando existe uma (ou mais) etapas 
conectados através de arcos a uma (ou mais) 
etapas, a transição indica a condição para que 
o estado ON das etapas antecendentes passe 
para as etapas subseqüentes.  

S7 

S8 



Elemento SFC - Receptividade 

 A informação escrita ao lado da transição é a 
receptividade que representa a condição lógica 
da transição, permitindo que a evolução 
ocorra. 

S7 

S8 

A & B & s66 

S6 

S66 

S67 

C 

T1 

T1/10seg 



Elemento SFC - Ações 

 Uma etapa pode ou não possuir ações que são ativadas 
quando a etapa fica ON.  

 A ação pode ser conectada diretamente à direita da etapa. 
A execução da ação ocorre sempre que a etapa está ON. 

E bb  V1 

 M3 

T1/15seg 

T1 



Ações – Tipos de Atuação 

 Atuação a nível: mantem-se ação enquanto a etapa estiver 
ativa.  

 Atuação a pulso: quando a etapa estiver ativa gera um pulso 
na saída. 

 Atuação com restrição: depende de lógica adicional. 
 
 
 
 
 
 

E bb  V1 

A 

E bb  V1 

A 

P 



Ações – Tipos de Atuação 

 Atuação temporizada: pode ser de um delay D(T) do tipo 
on-delay ou pode ser do tipo pulso limitado no tempo W 

E 77  V1(10s) 

A 

D E 77  V1(10s) 

A 

W 



Transição de estado em SFC 

 A seguir são apresentadas regras para evolução do 
SFC: 

 O estado inicial da seqüência é quando somente a etapa 
inicial está ON e todos as demais estão OFF; 

 Quando todas etapas antecedentes estão em ON e as 
receptividades da transition estão satisfeitas, tem-se que:  

 as etapas subseqüentes ficam ON  

 as etapas antecedentes ficam OFF  

   

   evolução da seqüência! 



Transição de estado em SFC 

 Quando existe apenas uma transição para mais de uma 
etapa seguinte, todos conectados por uma linha dupla 
horizontal e a regra de evolução da seqüência é satisfeita, 
todos as etapas  posteriores ficam ON simultaneamente.  

 Este é o início de seqüências em paralelo. 

S3 

S4 

b 

S5 



 Quando existe apenas uma transição para mais de uma 

etapa antecendente, todos conectados por uma linha 

dupla horizontal, a seqüência evolui quando todos as 

etpas anteriores estiverem ON e a receptividade da 

transição for satisfeita. 

 Este é o fim de seqüências em paralelo. 

S13 

S16 

d 

S15 

Transição de estado em SFC 



Quando para uma etapa existem vários pares de 

transições e etapas posteriores e esta etapa está 

ON, a seqüência evolui para a etapa que tiver a sua 

receptividade de transição satisfeita.  

Caso exista mais de uma condição satisfeita, 

segue-se uma ordem de preferência pré-

determinada e, se não existe uma preferência pré-

definida, escolhe-se o da esquerda. Este é o início 

de uma seqüência exclusiva. S3 

S4 

1 

S5 

2 
e f 

Transição de estado em SFC 



Quando para uma etapa existem vários pares de 

transições e etapas anteriores, a seqüência evolui da 

etapa que estiver ON e tiver a sua condição de 

transição satisfeita.  

Caso exista mais de uma condição satisfeita, segue-se 

uma ordem de preferência pré-determinada e, se não 

existe uma preferência pré-definida, escolhe-se o da 

esquerda. Este é o fim de uma seqüência exclusiva. 

S13 

S16 

h 

S15 

j 

Transição de estado em SFC 



Exemplo de evolução de um SFC. 

Legenda: 

Onde,     indica um step em ON ou  

que as condições de transição  

estão atendidas. 

S10 

S11 

x 

S13 

S16 

S15 

S40 

S20 

x 

S10 

S11 

x 

S13 

S16 

S15 

S40 

S20 

x 

S10 

S11 

x 

S13 

S16 

S15 

S40 

S20 

x 

Transição de estado em SFC 



Hierarquia em SFC 

 Hierarquização: o SFC permite sem dificuldades a 
representação hierárquica e um projeto top-down da 
seqüência a nível funcional.  

 Inicialmente descreve-se a seqüência considerando o aspecto 
funcional 

 Em seguida, detalha-se as etapas considerando o aspecto 
operacional 

 Finalamente, detalha-se as etapas considerando as ações locais 
envolvendo atuadores e sensores. 



Metodologia de Projeto  

 Definição e classificação dos dispositivos 

 Modelo estrutural com as conexões lógicas entre os elementos. 

 Levantamento de I/Os. 

 Dimensionamento do scan-time 
 Observação das constantes de tempo do(s) processo(s) 

 Estimativa do esforço computacional do set de instruções 



Metodologia de Projeto 

 Definição dos Intertravamentos 

 Definição dos modos de operação >> interface usuário  
 Manual 

 Automático 

 Semi-automático 

 Intertravamento de Partida + Funcionamento + Processo 

 Abordagem hierárquica/distribuída 
 Processo >> Set Atividades (funções) 

 Atividade >> Set de operações 

 Operação >> Set de ações locais de atuação/detecção 

 Síntese dos programas de controle 
 Transcrição de modelos SFC para LD quando necessário utilizando a 

sistemática proposta. 



Exercício: controle automático de silos 

Neste exemplo de um sistema automático, duas matérias-

primas diferentes armazenadas em silos são misturadas em 

proporções determinadas e esta mistura por sua vez pode ser 

armazenada em outros dois silos: 
silos A e B armazenam as matérias primas A e B respectivamente; 

Moegas A e B que armazenam temporariamente as matérias primas A 

e B, respectivamente, para as pesagens; 

misturador das matérias primas; 

esteiras C e D, que transportam a mistura para os silos C e D 

respectivamente; 

silos C e D que armazenam a mistura. 

 



Exercício: controle automático de silos 

 

 



Controle automático de silos 

silo A 

moega A 

silo B 

moega B 

misturador 

silo C silo D 

Esteira C Esteira D 



SFC inicial 

Início 

Dosagem 

Carregamento 

Mistura 

Descarregamento 

comando de partida 

Fim da dosagem 

Fim do carregamento 

Fim da mistura 

Fim do descarregamento 

Pede-se: 
A) Avalie o SFC inicial 

proposto ao lado 

considerando os 

critérios de 

hierarquização 

apresentados.  



SFC intermediário 

Início 

Dosagem de A 

Fim da Dosagem de A 

sinal de partida 

Dosagem de B 

Fim da Dosagem de B 

sinal da dosagem de A sinal da dosagem de B 

Carregamento 

Mistura 

Fim da mistura 

Fim do carregamento 

Espera o tempo da mistura 

Partida da esteira C 

Descarregamento C 

Parada da esteira C 

Seleção da esteira C 

Espera partida esteira C 

Espera descarregamento C 

Partida da esteira D 

Descarregamento D 

Parada da esteira D 

Seleção da esteira D 

Espera partida esteira D 

Espera descarregamento D 

B) Avalie o SFC intermediário e faça as alterações necessárias considerando os critérios de hierarquização 

apresentados. 

 

C) Construa o modelo SFC correspondente ao nível de ação para comandar a planta apresentada. Defina o 

conjunto de I/O conforme a Metodologia de Projeto I apresentada.   



Atividade 1 (Fase 1) 

 Preparar a Análise das Necessidades das Estações 
MPS. 

 

 

APRESENTAÇÃO HOJE!!! 



Atividade 2 

 Preparar o desenvolvimento do SFC das estações 
MPS. 



 

P R E P A R E - S E  P A R A  A S   

 

P R Ó X I M A S  F A S E S . . . .  



FASE 3 

Projeto do Sistema de Controle: definição das 
arquiteturas lógica e física. 

1. Definição de CP. 

2. Exercício de programação no CodeSys em sala de 
aula 

1. Tanque de medição passo a passo 

2. Correção do SFC de cada grupo 

3. Atividade extraclasse: programação das entradas e 
saídas no CodeSys das estações MPS. 



FASE 4 

Software das funções de controle. 

1. Comissionamento dos dispositivos de controle. 

2. Programação em CodeSys das funções de controle. 

3. Redes de Petri 

 



FASE 5 

Testes. 

1. Startup das estações MPS. 

2. Testes de validação para avaliação do grupo. 



FASE 6 

Conclusão do Projeto. 

1. Apresentação de cada grupo sobre o 
funcionamento de seu projeto . 

2. Integração das estações MPS para o funcionamento 
do sistema produtivo. 


