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Resumo 

Comumente indivíduos ausentam-se de suas residências preocupados em simular 

a presença humana, em outras situações condomínios realizam patrulhas e varreduras 

por áreas de uso comum. Estas e outras situações apresentam a mesma finalidade, ou 

seja, o afastamento de indivíduos hostis.  É sabido que uma das principais prioridades da 

sociedade é a segurança, este trabalho propõe o estudo da automação aplicada na 

simulação de presença humana em edificações.  

 

Tal estudo aborda tecnicamente o uso da automação em edificações,  

conceituando historicamente e classificando os sistemas quanto ao nível de integração 

do sistema. Apresentam-se também as principais edificações, alvo do mercado e os 

principais sistemas, dentre eles:  Aquecimento ventilação e ar condicionado; Iluminação; 

Controle de demanda energética; Gerenciamento de elevadores; Controle de acesso; 

Sistemas de detecção de alarme; Controle e monitoração de circuito fechado de 

televisão; Sistemas de intertravamento; Sistemas de cogeração; Sistemas de bombas 

hidráulicas; Sistemas de aspiração central; Gerenciamento de vagas em estacionamento; 

Reaproveitamento de recursos hídricos; Climatização e Entretenimento. 

Apresenta com detalhe o chamado sistema de simulação de presença humana, 

abordando a simulação residencial, que define ambientes de ocupação e rotinas de 

atividades. Caracteriza também a aplicação em ambientes coletivos abordando 

simulações de patrulhas. Porém ambos os sistemas são de cunho preventivo , e é 

interessante que apresentem algum meio de resposta à intrusão , com isso desenvolveu-

se rotinas de resposta à invasão,  e uma alternativa é apresentada para tentar impedir o 

progresso na invasão tentando inibir o ímpeto do indivíduo. 

Estes sistemas são extremamente vantajosos por não necessitarem de custos 

operacionais,  e demandam apenas investimentos iniciais e manutenção. São sistemas 

compostos por equipamentos e instrumentação básica.  Necessitam de Controladores 

Lógicos Programáveis (CLPs) de pequeno porte, detectores de presença que podem 

utilizar diversas tecnologias, como infravermelho e  micro-ondas. 
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A primeira etapa deste trabalho consistiu na caracterização do ambiente atual da 

automação, sistemas e ênfase na simulação de presença humana juntamente com sua 

instrumentação e aplicabilidade.  A segunda etapa consistiu na especificação técnica 

para este sistema além da implementação de rotinas em ambientes integrados de 

desenvolvimento dos fabricantes e a simulação de funcionamento. 

Por fim, é proposto melhorias para a aplicação do sistema, que devem ser 

testados a fim de deixar o sistema mais confiável e completo.  

 

 

  



 
 

iii 
 

Abstract 

Regularly, individuals leave their homes worried in how they could simulate that 

they were still inside. In other situations, condominiums have patrols on common use 

areas. These and other situations share the same objective, which is, to keep hostile 

individuals away. It is known that one of society priorities is safety, this paper proposes 

the study of the automation applied to the simulation of human presence in buildings. 

 

This study technically approaches the use of automation in buildings, historically 

conceptualizing and classifying the systems as their level of integration.  Also presents 

the main buildings, target market and the main systems, which are: HVAC; Lighting 

control; Energy supply control; Elevators management; Personnel access control; 

Control and management of closed-circuit television; Inter-locking system; Power co-

generation system; Hydraulic pumps system; Central vacuum system; Parking 

management; re-use of hydro resources; 

 

Presents in detail the so called Simulation of Human Presence System, 

approaching the residential simulation, which defines the occupation environments and 

the activity routine. Also characterizes the application in common areas through a patrol 

simulation approach. Both systems have a preventive purpose and is interesting that 

they can present some sort of response to the intrusion, it developed routines response 

to the invasion, and an alternative is presented in trying to impede progress in trying to 

inhibit the invasion of momentum individual. 

But both systems are of a preventive nature, and it is interesting to present some 

means of response to the intrusion, These systems are extremely advantageous as they 

do not have operational cost and require only installation and maintenance investments. 

They are system built by simple equipment and instrumentation.  They require small 

Programmable Logic Controller, (PLCs) and movement detectors that can use different 

technologies, such as microwave or infrared. To respond the invasion, electromagnetic 

locks are utilized, these instruments are shown in the text.  
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The first step of this paper consisted in characterize the current state of 

automation, systems and emphasis in the simulation of occupation, as well as the 

instruments and its applicability. The second step consists in the technical specification 

for this system as well as the software implementation of routines and the functional 

simulation.  

Finally, we propose improvements to the application of the system, which should 

be tested in order to make the most reliable and complete system. 
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Capítulo 1 - Apresentação 

 

Culturalmente diversos indivíduos de nossa sociedade ao saírem de suas 

residências em viagens tentam simular ocupação da mesma com intuito de inibir 

invasões e saques. Usualmente esta prática é feita deixando algumas lâmpadas acesas, 

outras vezes um aparelho televisor, porém a eficiência deste método é questionável. Ao 

considerar que o possível invasor analisará a residência alvo, o método se torna um 

indicativo de desocupação da residência. 

 

Analisando a aplicabilidade do tema em maiores portes, às edificações, sejam 

comerciais, industriais ou prédios comerciais. Nestes ambientes, uma alternativa de 

baixo custo para a segurança é a simulação humana em vigilância e patrulha. Com 

investimento inicial acessível e sem custos operacionais o sistema pode trabalhar com 

diversas rotinas de patrulha 

 

1.1. Objetivos do Trabalho 

 

Trata-se de um trabalho técnico-científico, para um mercado em constante e 

considerável crescimento que está carente de referências específicas. Além do cunho 

comercial, visa indiretamente atingir um aspecto social que é a segurança, para isto 

busca-se os seguintes objetivos: 

 

 Caracterizar de maneira geral o uso da automação em edificações. 

 Discorrer sobre a aplicação da simulação de presença humana em 

ambientes residenciais, comeciais e prediais. 
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 Especificar tecnicamente um sistema de simulação de presença 

humana considerando pontos como detectores e controladores 

 Implementar uma ou mais rotinas e sub-rotinas de programas, 

aplicáveis ao tema. 

 

 

1.2. Metodologia e organização 

Os sistemas de simulação de presença humana carecem de publicações científicas 

que possam atender a demanda desta aplicação,  um dos principais objetivos deste 

trabalho é ajudar a suprir esta carência, para isto se segue os seguintes passos. 

  

 Caracterizar a automação em edificações. (Revisão Bibliográfica) 

 Identificar os principais ambientes que utilizam a simulação de 

presença humana. (Revisão Bibliográfica) 

 Apresentar e analisar os principais componentes periféricos do 

sistema. (Revisão Bibliográfica) Apresentar e analisar os 

controladores de pequeno porte do mercado. (Revisão 

Bibliográfica) 

 Traçar pontos comuns e/ou de maior importância entre os 

ambientes que utilizam a simulação de presença humana. (análise)  

 Criar sistemas de controle para estes pontos, considerando aspectos 

gerais, realizar levantamento de custos no mercado. (análise) 

 Implementar rotinas paras os sistemas de controle.  

 

Este trabalho este organizado seguindo a metodologia supracitada, apresenta 

introdução caracterizando as edificações e os sistemas automatizados, bem como 

histórico em ordem cronológica da tecnologia de automação (T.A.). 
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Capítulo 2 - Introdução 

 

O fato de um edifício ser dotado de um controle central automatizado que 

comanda funções inerentes à sua operação, administração e economia de insumo , o 

caracteriza como um edifício automatizado e inteligente. A partir desta breve definição 

central segue a evolução da área até a consolidação do conceito e suas aplicações. 

2.1. Histórico 

Herdando a tecnologia da automação industrial, a automação em edificações 

começa generalizar-se no que diz respeito às edificações comerciais, sendo a sua 

presença cada vez mais comum também em residências de classes abastadas da 

sociedade. Tal herança começa na década de 70, com sistemas de controle de 

temperatura. 

 

Os chamados sistemas de HVAC ou AVAC (Sistemas de Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado), foram os primeiros a serem controlados eletronicamente através de 

sensores e detectores posicionados no ambiente e chips de computadores, permitindo 

adequações rápidas às alterações climáticas. Em média o sistema de refrigeração e 

aquecimento é responsável por 60% do consumo de uma edificação, e devido ao bom 

custo benefício estes sistemas são até hoje o grande foco de automação em edificações. 

 

Na década de 80 outros sistemas como iluminação e segurança, foram 

automatizados, surgindo assim  o conceito de edifício inteligente nos Estados Unidos, 

mais tarde em 1986 passa a ser utilizado no Brasil com a inauguração do edifício 

Citicorp/Citibank, localizado em São Paulo. 
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O edifício Citicorp/Citibank mostrado na Figura 2-1, é no Brasil uns dos marcos 

arquitetônicos caracterizando o pós-modernismo dos anos 80. Projeto do escritório 

Aflalo e Gasperini, com 93m de altura e 20 andares, foi inaugurado em 1986. A estrutura 

é formada por duas grelhas estruturais paralelas suspensas acima do amplo saguão do 

pavimento térreo através de uma transição estrutural. É pioneiro também na área das 

novas tecnologias, com seus 2.500 pontos de supervisão que fazem o controle de todas 

as instalações. Usa um termocumulador, para fabricação noturna de gelo, que é utilizado 

durante o dia no sistema de refrigeração de ar (NEVES, 2002). 

 

Figura 2-1 Foto do Edifício Citicorp/Citibank (AFLALO E GASPERINI) 

 

Na década de 90 os sistemas de HVAC, Iluminação, gerenciamento de elevadores, 

controle de acesso passaram ser integrados e monitorados por um controle 

centralizado. Utilizando os protocolos de controle e comunicação. 

 

Posteriormente ocorreu o surgimento de produtos com tecnologia para aplicação 

remota, criação de novos sistemas e otimização de sistemas já existentes. O último 

avanço significativo refere-se a utilização da Internet para telemetria dos sistemas de 

automação predial e residencial. 
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2.2.  Tipos de Edificações 

O termo edificação é utilizado pela sua generalidade, quando utiliza-se os termos 

automação predial e automação residencial restringe-se construções distintas que 

possuem necessidades e mercados semelhantes.  

A chamada automação habitacional, também conhecida como domótica (do latim 

domus (casa) e do grego automatika (automática)) é definida como um sistema ou 

método pelo qual é possível controlar e realizar eventos sem a necessidade de um 

pensamento consciente (CHAMUSCA, 2006). Tem a finalidade de minimizar a 

intervenção do homem nas rotinas da vida contemporânea, tornando a vida no lar mais 

prática, segura, econômica e confortável.   

Um projeto domótico pode ser realizado simultaneamente ao projeto de 

construção civil, ou seja,  desde a concepção da planta de residência já pode ser prevista 

a infraestrutura, os equipamentos e dispositivos que serão utilizados de acordo com a 

necessidade do futuro usuário. Além disso, pode ser feito o retrofitting, que é a 

modificação, atualizando e / ou redimensionando um sistema, além de melhorá-lo 

 No Brasil o surgimento da domótica é bastante defasado quando comparado aos 

países europeus, norte americanos, potências asiáticas e Austrália, onde o 

desenvolvimento tecnológico é mais focado e melhor difundido. Por ser um país em 

desenvolvimento, somente uma parcela mínima da população brasileira tem acesso aos 

sistemas domóticos e planejamento residencial para sua aplicação. 

Com o setor imobiliário aquecido desde 2006, segundo a Aureside (Associação 

Brasileira de Automação Residencial), a área da automação residencial se torna cada vez 

mais um índice potencial e crescente no faturamento da construção civil (AURESIDE; 

AURESIDE). 

Na automação residencial e em outras situações de pequeno porte apresentam-se 

três tipos de sistema: 

 

 Sistemas Autônomos , que são sistemas independentes e não há a 

interligação entre os dispositivos. São baseados em módulos ligados 

diretamente na rede elétrica e utilizados basicamente para controle 

remoto e acionamento presencial. Pode ser implantado em 

etapas(automação parcial). 



17 
 

 

 

 Sistemas Integrados cujo todos os sistemas estão integrados a um 

controlador que pode ter programação simples ou sofisticada e 

possuir uma IHM (Interface Humano Máquina,  para personalização. 

Geralmente integram sistemas de segurança, iluminação, áudio e 

vídeo. 

 

 Sistemas Complexos, neste sistema são fundamentados o princípio 

de funcionamento da casa inteligente que é feita com a sintonia 

entre automação e a arquitetura, onde o sistema pode ser 

personalizado de acordo com a vontade do usuário. Apresenta 

integração total de sistemas domésticos por utilizar protocolos de 

comunicação.  

 

As edificações, como já dito, não se restringem apenas as habitações residenciais,  

também são os prédios e outras edificações de maior porte. Semelhante a automação 

domótica a automação predial tem como objetivo principal a melhoria do estilo de vida 

dos ocupantes de uma edificação através do aumento do conforto ambiental, da 

segurança, do gerenciamento de serviços e consequentemente  do aumento da eficiência 

energética, tornando o ambiente mais confortável, seguro e eficiente. 

São aplicados em diversos tipos de prédios, tais como: Prédios Aeroportuários; 

Hospitalares; Hotéis; Bancos; Shopping Centers; Edifícios Comerciais; Edifícios 

Residenciais; Edifícios Governamentais; Edifícios Industriais e Edifícios de Instituições 

Educacionais.  

Abaixo se apresenta a Tabela 2-1 Edifição x Sistemas caracterizando o ambiente 

da automação predial. Porém, algumas considerações devem ser feitas para total 

compreensão. 

1. Considera-se como residencial: Habitação individual, apartamentos e 

prédios residenciais.  

2. A classificação de cada sistema fez-se baseado em sua principal aplicação, 

porém  um sistema pode ser utilizado para diversas finalidades. 

3. Um sistema pode utilizar outro, como um subsistema.  (Ex: Sistemas HVAC 

são utilizados para Climatização.) 
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4. Para a confecção da tabela foram utilizados registros literários a cerca das 

aplicações, experiência de campo e consulta à NBR 5410 que define a 

aplicação em algumas edificações.  
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Equipamentos de HVAC X X X X X X - X X 

Iluminação X X - X X X X X X 

Controle de demanda 

de energia 
- - - - X X X X - 

Reaproveitamento de 

Água 
- - - - - X X X - 

Gerenciador de 

elevadores 
X - X X X X X X X 

S
E

G
U

R
A

N
Ç

A
 

Controle de acesso X X X X  X X X X 

Sistemas de detecção e 

alarme de incêndio 
X X X X X X X X X 

Simulação de 

presença humana 
- - - - - X X X - 

CFTV X X X X X X X X X 

Intertravamento - - X X - - - X - 

O
U

T
R

O
S

 
Sistemas de Co-Geração - - X X X - - X X 

Bombas sistema 

hidráulico 
X - X - X X X X X 

Aspiração Central X - X - - - - X - 

Estacionamento X X - - X X - - - 

Climatização X - X X X X X - X 

Entretenimento X - - - X - X - - 

          

Tabela 2-1 Edifição x Sistemas 
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2.3. Sistemas de controle automatizado 

                Como citado existem diversos sistemas que são usualmente utilizados na 

automação de edificações, são voltados basicamente para conforto, segurança e 

eficiência, abaixo seguem os mais utilizados. 

 

 Sistema HVAC: 

Possui três funções centrais de aquecimento, de ventilação e de condicionamento de ar 

estão relacionadas, e propiciam conforto térmico e qualidade do ar interior (QAI), o 

custo é o principal viés atrativo, com valores viáveis de instalação, operação 

e manutenção.  Na domótica brasileira, a função aquecimento ocupa uma fatia muito 

pequena do mercado devido ao clima tropical do país. 

 

 Sistemas de iluminação: 

Sistema básico para a proposta deste trabalho usualmente sistemas de iluminação são 

automatizados com dois objetivos, comodidade e eficiência. Geralmente associadas a 

detectores, as  lâmpadas devem ser acesas com a presença e apagada quando o ambiente 

estiver vazio, outro método é associação ao horário, um exemplo é a programação para 

que um ambiente esteja iluminado  em determinado período do dia. 

 

 Controle de demanda de energia: 

A automação é associada ao controle de demanda, a fim de gerir o consumo de energia 

elétrica. O Sistema de Gestão de Energia Elétrica, portanto, é um complexo e específico 

sistema capaz de gerenciar o consumo de energia elétrica, prevendo e advertindo os 

operadores nos momentos em que ocorrem estouros de consumo de energia, bem como 

de cortar, automaticamente, o consumo de dispositivos, com respeito à escala de 

prioridades e hierarquia pré-definidas (e-xacta, 2011). Para Melhor compreensão é 

necessário um entendimento básico do mercado de energia nacional, o consumidor que 

contrata junto à concessionária determinada demanda de energia, está sempre limitado 

aquele valor, ou seja, se em algum instante esta demanda for ultrapassada o consumidor 

arcará com multas e sobretaxas independente do consumo no restante do mês. 

 

 Gerenciamento de Elevadores: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conforto_t%C3%A9rmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_do_ar_interior
http://pt.wikipedia.org/wiki/QAI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuten%C3%A7%C3%A3o
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A gestão inteligente de elevadores é um grande facilitador em edificações. O primeiro 

objetivo é otimizar o tempo de espera dessas plataformas, quando existem chamadas 

independentes para elevadores apenas um deve se deslocar até o local, enquanto outro 

pode atender outro chamado. Para a gerência destes movimentos deve ser considerado 

o sentido do deslocamento e proximidade do destino. Esta gestão implica em menores 

tempos de atendimento, menores custos de manutenção e menor consumo de energia. 

 

 Controle de Acesso: 

Utilizado em diversas edificações, nesse sistema utiliza-se um controlador para permitir 

apenas que pessoas credenciadas acessem um ambiente, esse sistema possui um banco 

de dados capaz de identificar se o usuário é autorizado ou não, com armazenamento de  

senhas, códigos de acesso ou características biométricas. Alguns sistemas inteligentes 

possuem caracteres ou sinais de sinistro, por exemplo, ao digitar uma senha com um 

caractere de emergência o acesso ao usuário é permitido porém é remotamente 

acionado um alarme. 

  

 Sistemas de detecção e alarme de incêndio: 

Nesse sistema composto por um sensor inteligente ou controlador e sensores, o objetivo 

é detectar indício de incêndio, como chamas, fumaça, sobreaquecimento e fagulhas.  

Após a detecção pode-se acionar tratativas para controle, ou simplesmente soar um 

alarme para sinalização ou evacuação da área. 

 

 Circuito fechado de televisão - CFTV 

Circuitos de imagens quando automatizados geralmente são elaborados e caros. Em 

processos industriais, por exemplo, são utilizados para identificação de chassis e 

padrões de produção. Sua utilização em automação para edificações é como parte 

integradora de sistemas de segurança, geralmente associado à detecção de intrusos e 

monitoramento remoto. 
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 Intertravamento 

Sistemas intertravados existem para evitar acesso livre e irrestrito a zonas 

especiais, a aplicação é bastante restrita aos sistemas de maior segurança criando 

eclusas e zonas de descontaminação em ambientes  de riscos químicos e/ou biológicos. 

 

 Sistemas de Co-Geração 

Aplicação de grande importância o sistema de co-geração pode ser usado de maneira 

secundária em gestão de recursos energéticos atuando em horário de pico para grandes 

consumidores, porém sua principal aplicação é  evitar que ambientes de grande 

prioridade não fiquem sem fornecimento de energia, ou seja, o sistema de co-geração é 

responsável pelo acionamento de uma fonte de energia redundante, como um grupo 

motor-gerador (GMG) 

 

 Bombas de sistema Hidráulico 

Sistemas que utilizam bombas hidráulicas podem ser comandados por controladores 

programáveis.  Em conjunto com um sensor de nível, estes controladores atuam sobre o 

volume de um reservatório, ativando a bomba quando o nível estiver abaixo do desejado 

e desligando quando estiver acima.  Alguns sistemas mais elaborados utilizam o 

gerenciamento de bomba para gestão de recursos energéticos, acionando em momentos 

de menor custo e evitando o acionamento em períodos de maior custo (horário de 

ponta). 

 

 Estacionamento: 

Tendência mundial a automação em estacionamentos está sendo vastamente aplicada 

no em Shopping Centers, nesse sistema detectores identificam a presença de carros em 

vagas de estacionamento e sinalizam o estado da vaga. Em algumas edificações já estão 

sendo aplicados elevadores e esteiras para carros, sendo uma solução elegante e 

moderna para algumas questões de confortabilidade, como a dificuldade de encontrar o 

carro num estacionamento e a capacidade de vagas. 

 

 Aspiração central 

Esta é mais uma aplicação que foi implementada para uso em áreas de insalubridades, 

muito aplicada em hospitais a aspiração central é uma ferramenta para evitar 
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contaminação de ambiente e privilegia a higiene. Algumas edificações hoteleiras, 

residenciais e comerciais em geral já estão aplicando este sistema como uma opção 

luxuosa e confortável para higiene. 

A Figura 2-2 apresenta um demonstrativo do sistema de expiração central em uma casa, 

que conta com a presença de um exaustor com filtro em um local de baixa presença 

humana, e leva dutos à todo imóvel  facilitando assim a realização do serviço. 

 

 

Figura 2-2 Demonstrativo de sistema de aspiração central residencial (HOMEGAS). 

 

 Reaproveitamento de água: 

 

É tendência e dever mundial a preocupação com meio ambiente e recursos 

naturais, e esta é uma das principais aplicações da automação, porém não se restringe 

apenas à eficiência energética. O reaproveitamento de água é uma solução sustentável e 

economicamente lucrativa, nesse sistema a água da chuva pode ser filtrada e reutilizada 

em banhos e pias ou diretamente em aplicações que não demandem grande qualidade 

deste recurso, como higienização de áreas externas, duchas em carros e irrigação. 

Nas duas imagens a seguir Figura 2-3 (a) Visão Geral do Sistema de 

reaproveitamento de Água. (b) Detalhe da captação e cisterna demonstra-se  o sistema 

funcionamento deste mecanismo, na Figura 2-3 (a), pode-se  ver a presença da cisterna 

que é um reservatório da água captada, já na Figura 2-3 (b) pode-se ver um detalhe da 

cisterna com a bomba e o sistema de captação da água pluvial através  de uma calha. 
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Figura 2-3 (a) Visão Geral do Sistema de reaproveitamento de Água. (b) Detalhe da captação e cisterna 
(Bioconstrução F.D.) 

 Entretenimento: 

A automação como já citado é um recurso de uso vasto e com limites distantes, um 

exemplo é uso para entretenimento, sendo aplicada para ambientações de recursos 

áudio visuais como em filmes, e para lazer em geral. 

 

Figura 2-4 Microsoft Home, casa conceito em domótica (Microsoft Home, 2011). 

Acima na Figura 2-4 apresenta-se a Microsoft Home que é  uma casa conceito  

criada pela multinacional norte americana que é inteiramente automatizada, nela 

existem diversos sistemas entre eles alguns voltados para entretenimento, com 

ambientação para videogames, e jogos em projeções sensíveis ao toque.  

file:///C:/Users/Daniel/Desktop/Dropbox/TCC/Tour Microsoft's Home of the Future.mp4
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Capítulo 3 - Sistemas de Simulação de Presença Humana 

 

Das aplicações da automação residencial, a segurança é sem dúvidas um destaque 

no mercado, devido ao grau de eficiência e confiabilidade apresentado pelos sistemas 

automatizados.  E um destes sistemas é o sistema de simulação de presença humana.  

Os sistemas de simulação humana em edificações possuem duas características 

básicas simulação de ocupação e simulação de patrulha. Abaixo estão explicados o 

conceito central sobre cada evento de simulação. 

3.1. Simulação de Ocupação Humana.  

A simulação de ocupação, é uma característica de fácil concepção e intuitiva, 

trata-se de simular que uma edificação está ocupada. Porém se faz necessária uma 

análise comportamental para elaboração de parâmetros que não denunciem a ausência 

de pessoas. 

O primeiro ponto é o ambiente de estar, considera-se de praxe que indivíduos 

quando em sua residência se concentrem em uma atividade localizada, como por 

exemplo, assistir televisão na sala de estar, ou utilizar computadores em um escritório.  

Para fácil compreensão deste trabalho para estes ambientes será adotada a 

nomenclatura de ambiente primário(AP). Os ambientes primários serão considerados os 

ambientes de maiores tempos de permanência do indivíduo, com isso deve estar 

associado à ele maior tempo de atividade. 

Deve-se criar mais de um ambiente primário para que seja implementado 

diversas combinações de rotinas selecionadas de maneira aleatória afim de existir um 

padrão comportamental, mas inexistir reprodutibilidade. 

Um segundo ponto é definir ambientes temporários, onde o indivíduo passa 

pouco tempo, por exemplo, banheiro, cozinha. Para fácil compreensão deste trabalho 

para estes ambientes será adotada a nomenclatura de Tarefas Temporárias (TT). Estes 
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ambientes transitórios serão considerados os ambientes de menor permanência do 

indivíduo, com isso deve estar associado à ele menor tempo de atividade. 

Terceiro ponto é definir o acionamento sequencial, deve-se tomar cuidado com o 

tempo entre os acionamentos, para isto precisa-se parametrizar o tempo entre os 

acionamentos, a fim de passar a sensação de maior realismo considera-se como padrão a 

velocidade de caminhada em ritmo lento de um indivíduo aproximadamente 0,83 m/s 

(metros por segundo), sendo assim o tempo de acionamento entre cômodos será a razão 

entre a distância (comprimento do cômodo) e a velocidade estabelecida. 

O ultimo ponto é definir a faixa de horário na qual o sistema de simulação vai 

atuar, por se tratar de acionamento de luminárias, o sistema tem sentido apenas no 

período noturno e também deve-se considerar que as atividades na residência não 

devem estar compreendidas durante toda a noite, com isso é necessário a existência de  

um limite mínimo para acionamento e um limite máximo que podem ser desobedecidos 

apenas ocasionalmente.  

3.2. Simulação de Patrulha 

Define-se patrulha como formação organizacional que objetiva a segurança, com 

o fim de estabelecer ronda ostensiva sob determinada área ou região. Em linhas gerais 

esta aplicação também é de fácil compreensão, o controlador deve simular a existência e 

a prática de um patrulheiro. Para isso é necessário rotas de monitoramento que devem 

ser dispostas aleatoriamente, ou não, em um sistema. Para tal simulação precisa-se 

apenas dispor um ponto central do qual o vigilante provavelmente sairá. Para isso 

define-se o ambiente primário. (ex: Guarita; Eclusa de controle; Posto avançado). 

Ao analisar um patrulheiro caminhando, deve-se considerar a velocidade de uma 

pessoa caminhando com ritmo normal um valor aproximadamente igual a 1,3 m/s 

(metros por segundo). 

Este sistema é um subsistema do componente do tópico anterior, e de fácil 

compreensão, este não será simulado neste trabalho, todavia pode ser visto 

analogamente ao sistema apresentado nos capítulos 5 e 6. 
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3.3.  Resposta à invasão 

Ambos os sistemas estão dimensionados para inibir a presença de indivíduos 

hostis, porém em alguns casos as invasões vão existir e para estes casos apresenta-se 

uma alternativa em resposta à invasão.  

 

Esta alternativa também terá cunho paliativo, buscando demonstrar ao invasor 

que sua presença foi percebida e com isso espera-se sua evasão do local. Para isto 

utiliza-se alguns instrumentos detectores, que estão dispostos no próximo capitulo, 

estes instrumentos identificarão a invasão e o controlador deverá acionar uma rotina 

que trate este fenômeno. No primeiro momento, um acionamento instantâneo  deve ser 

feito no local da invasão, ao acionar uma luminária posicionada no local da invasão 

demonstra ao indivíduo que sua presença  foi percebida por um detector, ali posicionado 

para chamar atenção em caso de invasões. Em um segundo momento deve-se sinalizar 

uma resposta a esse estímulo, esta resposta será através de outro acionamento que 

simule a reação humana, com isto após um “delay” (atraso) outra luminária será 

acionada simulando movimento dentro da casa. 

3.4. Fluxograma 

A seguir é mostrado um fluxograma residencial que representa os dois sistemas 

funcionando em paralelo.  O primeiro sistema (à esquerda) simula a presença humana 

na edificação, este é acionado com impulsos de detectores, que estão fora da edificação 

analisando regiões limítrofes (ex: quintal ou jardim), então é executada a ação 1 que 

consiste no acionamento de  luminárias, a primeira no local mais próximo ao invasor e a 

segunda depois de um período de atraso em um ambiente primário. O sistema então 

inicializa um temporizador e retoma à analise após 20 minutos (este valor pode ser 

alterado). 

 

O segundo sistema (à direita) também simula a presença humana, ele 

randomicamente define as funções a serem executadas durante à noite.  Definindo quais 

serão os ambientes primários a serem acionados, qual o intervalo de tempo em que  
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serão executadas tarefas temporárias (ex: ir ao banheiro, cozinha, quarto) e qual horário 

o sistema  irá  suspender seu funcionamento. 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 Fluxograma de um sistema residencial 

Após o horário de início ocorre o acionamento de luminárias no ambiente 

primário, durante isso alguns acionamentos esporádicos simulando tarefas temporárias 

(ex: banheiro e cozinha) após o temporizador decorrer o tempo do primeiro horário, 

apaga-se o primeiro AP e aciona o segundo AP, este sofre o mesmo processo até ser 

apagado.  
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Capítulo 4 - Equipamentos e Instrumentação 

 

Os sistemas já descritos podem trabalhar de maneira isolada ou conjunta, e esta 

forma de atuação define a instrumentação e equipamentos a serem utilizados. O sistema 

proposto utiliza-se um controlador e detectores de presença que neste capítulo serão 

caracterizados. 

4.1. Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) . 

 

Os chamados CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) surgiram na indústria 

para substituição de painéis de relés eletromagnéticos na década de 1960, devido a 

grande dificuldade de se mudar a lógica de controle de painéis na indústria 

automobilística a General Motors lançou então o primeiro CP (controlador programável) 

que veio a ser chamado de controlador lógico programável a fim de evitar conflitos de 

nomenclatura com computadores pessoais. Em princípio os CLPs eram locais, e aplicava-

se em controle discreto. Nas décadas seguintes foram implementadas funções de 

temporização e contagem, operações aritméticas, manipulação de dados de comunicação 

com computadores, comunicação com IHM, controle PID (proporcional integral 

derivativo), e módulos de E/S (entradas – saídas) remotas e analógicas.  

Divide-se a história dos CLPs em 5 gerações: 

 

1ª. Geração: Os CLPs de primeira geração caracterizava-se pela 

programação intimamente ligada ao hardware do equipamento. A 

linguagem utilizada era o Assembly com o processador utilizado no 

projeto do CLP. Assim, a tarefa de programação era desenvolvida e 

gravada o programa em memória EPROM ("memória programável 

apagável somente de leitura), sendo realizada normalmente no 

laboratório junto com a construção do CLP. 
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2ª. Geração: Aparecem as primeiras Linguagens de Programação 

independentes de hardware do equipamento, possíveis pela 

inclusão de um compilador, que  verifica o estado das entradas, 

compara com as instruções do programa do usuário e altera o 

estado das saídas. Usava-se as chamadas maletas como terminais de 

programação  que eram na verdade Programadores de Memória 

EPROM. 

 

3ª. Geração: A estrutura física também se altera sendo a tendência o uso 

de bastidores ou Racks. Os CLPs passaram a ter uma Entrada de 

Programação, onde um Teclado ou Programador Portátil era 

conectado, podendo alterar, apagar, gravar o programa do usuário, 

além de realizar testes de hardware e software.  

 

4ª. Geração: Esta mudança é intimamente ligada a comunicação dos 

CLPs , estes passaram a incluir uma entrada para a comunicação 

serial com comunicação com microcomputadores. As vantagens 

eram: a utilização de várias representações das linguagens, 

possibilidade de simulações e teste e a possibilidade de 

armazenamento de vários programas no microcomputador. 

 

5ª. Geração: Uso de protocolos de comunicação, que tendem a ficar 

universais, proporcionando assim ao equipamento de um fabricante 

conversar com o de outro. Existem normas para o estabelecimento 

de normas e protocolos de comunicação. Com o avanço da 

tecnologia e consolidação da aplicação dos CLPs no controle de 

sistemas automatizados, é frequente o desenvolvimento de novos 

recursos dos mesmos. 

 

Os Controladores Lógicos Programáveis trabalham de forma cíclica reiniciando-

se automaticamente a execução a partir da primeira linha de programa. A execução 

completa das linhas que compõem um programa é chamada de ciclo de varredura. Os 

CLPs são classificados pelo seu porte em função do número de pontos de entrada e 
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saída. Os Controladores Lógicos Programáveis de pequeno porte possuem até 128 

pontos de entrada e saída. Os CLPs de médio porte possuem entre 128 e 512 pontos de 

entrada e saída, e os CLPs de grande porte possuem mais de 512 pontos de entrada e 

saída (BRUNE, 2005). 

 

Para a simulação de presença humana, CLPs de pequeno porte satisfazem a 

demanda. Estes CLPs são, sobretudo, equipamentos idealizados para aplicações simples 

como  tarefas de intertravamento, temporização, contagem e operações matemáticas. 

Estes substituem com vantagens, contatores/relés auxiliares, contadores e 

temporizadores em geral, reduzindo o espaço necessário e facilitando significativamente 

as atividades de manutenção. Possuem em sua grande maioria unidade integrada de 

operação e visualização, possibilitando assim a programação diretamente no 

equipamento. Sendo programados usualmente através de ambiente integrado de 

desenvolvimento (IDE - Integrated Development Environment) simples, amigável e 

intuitivos  de utilizar, em alguns destes equipamentos os softwares podem ser pré-

testados com o simulador integrado e transferidos sem erros para a CPU (unidade de 

processamento central) do CLP. 

4.2. Detectores de Presença. 

Um dos instrumentos mais tarimbados na domótica os detectores de presença 

são usados em sistemas de eficiência energética e segurança, estes comumente e 

erroneamente são chamados de sensores de presença, sua classificação de detector se 

deve ao sinal discreto em sua saída. 

Os detectores de presença utilizam diversas tecnologias inclusive associadas 

gerando uma grande gama de produtos com a finalidade. 

 

 Tecnologia Infravermelho. 

Os chamados detectores infravermelhos captam variações de irradiação de luz 

infravermelha (variações de temperatura) no ambiente. Todos os objetos emitem certa 

quantia de radiação infravermelha, o detector trabalha detectando mudança nesta 

radiação.  
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 Tecnologia micro-ondas. 

Estes detectores atuam através do movimento pelo chamado efeito Doppler. 

Funciona como um radar emitindo pulsos que se chocam com anteparos do ambiente e 

retornam onde os sinais são analisados. O detector por micro-ondas possui três 

elementos: um emissor, um receptor e um circuito de analise e ativação. O emissor 

transmite um sinal com frequência de aproximadamente de 10 GHz, que ao ser refletido 

é captado pelo receptor. Se ocorrer algum movimento de pessoas no ambiente, a 

frequência recebida se altera, elevando a saída para nível lógico alto. Estes detectores 

tem grande utilização em ambiente externo. 

 

 Tecnologia Ultra-som. 

Este detector também se utiliza do chamado efeito Doppler, mas não usa ondas 

de alta frequência, como o micro-ondas, e sim sinais acústicos de ultrassom com 

frequência entre 22 kHz e 45 kHz. Sua utilização é para uso interno, por possuir 

altíssima sensibilidade sendo sensível a movimentação de ar e diferenças de umidade no 

ambiente. Por isso não devem ser instalados perto de ar condicionado ou calefação e 

nem direcionados para grandes janelas e portas, em razão da movimentação de ar. 

 

Os detectores estão sujeitos a intemperes e limitações do ambiente como as 

descritas: 

 

• Ambiente interno ou externo: A maioria dos detectores é projetada para 

trabalhar em área interna, por ser limitação dos ajustes de sensibilidade além da 

resistência à intemperes como radiação solar, vento e chuva. Portanto o detector a ser 

colocado em uma área externa deve ser  projetado para tal tarefa de uso externo. 

 

• Temperatura do ambiente: O detector infravermelho, por se tratar de um 

detector térmico, possui compensação de temperatura, que atua aumentando a 

sensibilidade quanto mais alta for a temperatura ambiente. É importante considerar que 

se a temperatura ambiente for alta deve-se utilizar instrumentos com compensação 

“real” de temperatura, que se ajustam a temperatura local, deixando-o mais ou menos 

sensível. 



32 
 

 

 

• Distúrbios no ambiente: Em algumas instalações encontram-se certos fatores no 

ambiente que requerem recursos especiais dos detectores, como por exemplo, animais 

de pequeno porte, que podem ser detectados causando falsos disparos. 

4.3. Dimensionamento Prático. 

Para o dimensionamento de um sistema prático, como o proposto nesse trabalho, 

consultou-se no mercado produtos que satisfaçam as necessidades impostas para o 

sistema. 

A-1 Controlador lógico Programável: 

Diversas são as opções no mercado de CLP que atendem os requisitos mínimos 

para o sistema, existem opções nacionais e importadas, dentre fornecedores nacionais 

destaca-se o produto da tradicional marca WEG, o Clic-02. Este CLP que está  

apresentado na Figura 4-1 pode ser alimentado em 12 VCC, 24 VCC, 110/220 VCA 

(50/60Hz), possui configuração máxima de 44 entradas e saídas, sendo que seu módulo 

principal já possui 6 entradas estritamente digitais, 2 entradas híbridas que podem ser 

utilizadas tanto para sinais digitais quanto para sinais analógicos. Possui também 4 

saídas digitais, sendo que sua primeira saída é chamada de saída PWM e pode ter seu 

valor em até 8 níveis. Este módulo pode ser incrementado com módulos de expansão 

que possuem 4 entradas digitais  e 4 saídas digitais. 

 

Figura 4-1 CLP WEG Clic 02 
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O CLP WEG Clic 02, podem ser colocados em rede ModBus RTU,  do inglês Remote 

Terminal Unit, refere-se ao modo de transmissão onde endereços e valores são 

representados em formato binário. A rede pode contar com até outros 98 CLP’s de 

mesmo modelo, todavia esta é uma característica prescindível para a aplicação  do 

trabalho. Para a aplicação proposta, além das informações de alimentação e das 

informações a cerca dos pontos de entrada e saída (E/S), é importante citar que este CLP 

conta com relógio em tempo real (RTC – real time clock), este também possibilita a 

visualização de mensagens e alteração de parâmetros on-line através de visor com IHM 

incorporada.  Para programação a WEG possui ambiente integrado de desenvolvimento 

próprio e gratuito chamado Clic 02 Edit, este pode ter rotinas e sub-rotinas 

implementadas em ladder  e através de FBD (Diagrama de Blocos de Funções). 

 

Outra opção no mercado é a linha LOGO da tradicional marca alemã SIEMENS, 

então se apresenta o modelo LOGO 0ba7, assim como o modelo da Weg pode ser 

alimentado em 12 VCC, 24 VCC, 110/220 VCA (50/60Hz). Possui  8 entradas híbridas que 

podem ser utilizadas como digitais ou como 1 par de entrada, para cada ponto analógico, 

nesse caso a entrada analógica é feita com 2 fios. Possui também 4 saídas digitais com 

módulos de expansão com combinações de entradas e saídas (4 entradas e 4 saídas 

digitais, ou  8 entradas digitais e 8 saídas digitais). Pode ser utilizado até 8 CLPs 

semelhantes em rede, inclusive na configuração mestre/escravo. Possui comunicação 

ethernet e pode ser conectado cartão de memória SanDisk, possui RTC que pode ser 

atualizado online, os parâmetros do programa podem ser atualizados pela IHM, porém 

não podem ser atualizados online. A Siemens também conta com IDE própria para 

programação, o LOGO Soft Comfort que possui licença comercializada pela empresa e 

trabalha tanto em ladder, quanto com FBD. 

 

Figura 4-2 - SIEMENS LOGO 0ba7 
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As duas opções anteriores são partes de uma gama de opções existentes no 

mercado, e possuem faixa de preços semelhantes, sendo o equipamento SIEMENS 

ligeiramente mais custoso. Embora estes sejam equipamentos perfeitamente 

dimensionados para o projeto proposto no trabalho, o mesmo será executado no CLP da 

Allen Bradley- Rockwell Micrologix 1200C, isto ocorre pela familiarização com o 

equipamento e principalmente com a disponibilidade do mesmo e de sua IDE em 

laboratórios nas dependências acadêmicas. Com isto faz-se necessário também a 

apresentação deste modelo . 

 

O modelo Micrologix 1200C pode ser alimentado em 24 VCC, 110/220 VCA, 

possuem 12 entradas e 10 saídas digitais, podendo ser incrementado com módulo de 

expansão inclusive com componentes analógicas.  A Rockwell também possui IDE 

própria o RSLogix 500, no qual será desenvolvida as rotinas. O modelo Micrologix 1200C 

possui duas restrições em relação aos modelos da WEG e SIEMENS apresentados, a 

primeira é não possuir IHM embutida o que não apresenta um problema para esta 

simulação e sim para uma implementação voltada à um cliente. A segunda restrição é o 

fato de possuir RTC no módulo principal, porém este pode ser adquirido separadamente 

e o mesmo já possui estrutura para a recepção e uso deste, que está representado na 

Figura4-3, enquanto o CLP Micrologix 1200C está representado na Figura 4-4.  

           

                 Figura 4-3 Módulo RTC                                                                      Figura 4-3 Módulo 1200 C 
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A-2 Detector de Presença: 

Para o detector de presença também existem diversas opções no mercado e para 

dimensionamento determinou-se um modelo de um  fabricante tradicional. Escolhendo 

então o modelo IVP RK811 da empresa israelense Rokonet. Este modelo  possui dupla 

tecnologia micro-ondas e infravermelho, com robustez para intemperes do ambiente 

aberto além de desconsiderar alterações causadas por pequenas massas, ou seja não 

detecta animais até 45Kg, este detector pode ser visto na Figura 4-4. 

 

Figura 4-4 Detector IVP RK811 

A-3 Diagrama de Comando e Quadro de Controle e Automação.  

Considerando os equipamentos dimensionados para o projeto foi desenvolvido 

no AutoCAD, o diagrama de comando e o Quadro de Controle Automação (QCA), e estes 

serão apresentados nesse tópico. Para a elaboração destes foi considerado uma 

instalação em 220 VCA,  o QCA especificado para este projeto é composto basicamente 

por um CLP Siemens LOGO 0ba7, alimentado em 127 e com 6 contatoras bipolares 

conectando com suas saídas as luminárias. Para a proteção são utilizados 2 disjuntores, 

um monopolar ligado ao CLP e um bipolar ligado as contatoras conforme pode ser visto 

na Figura 4-5  e com mais detalhes no Anexo I. 
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Figura 4-5 Espelho do QCA 

O diagrama de comando mostrado abaixo apresenta a ligação do QCA ao QDC 

(Quadro de  Distribuição de Circuitos), as conexões dos sensores de entrada e da 

botoeira, bem como detalhe das saídas do CLP à cada contator e sua respectiva área de 

comando que podem ser vista na Figura4-6 e com maior detalhe no Anexo 2. 

 

Figura 4-6 Diagrama de comando 
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Capítulo 5 - Implementação do Sistema 

 

Neste capítulo apresenta-se um sistema hipotético para exemplificar o sistema 

citado no capítulo 3. Trata-se de um sistema de simulação de hábitos humanos em uma 

residência. 

 

5.1. Programa de simulação de presença humana em uma habitação.  

Antes da apresentação da edificação adotada para o sistema alguns termos 

apresentados no capítulo 3, Ambiente primário e Tarefa Temporária serão revisados, 

caso ainda esteja familiarizado com estes conceitos, não se faz necessário a leitura do 

próximo paragrafo. 

O primeiro ponto é o que se chama de ambiente primário, considera-se de praxe 

que indivíduos quando em sua residência se concentrem em uma atividade localizada, 

como por exemplo, assistir televisão na sala de estar, ou utilizar computadores em um 

escritório.  Para fácil compreensão deste trabalho para estes ambientes é adotada a 

nomenclatura de ambiente primário (AP). O segundo ponto é definir ambientes 

temporários, onde o indivíduo passa pouco tempo, por exemplo, banheiro e cozinha. 

Para fácil compreensão deste trabalho para estes ambientes será adotada a 

nomenclatura de tarefas temporárias (TT) . O ambiente transitório será considerado o 

ambiente de menor permanência do indivíduo, com isso deve estar associado à ele 

menor tempo de atividade. 

A Figura 5-1 apresenta o modelo da residência escolhido, a única particularidade 

deste imóvel que deve ser notada é a grande exposição do mesmo, isso foi uma 

característica desejada durante a confecção da planta, para que seja possível observar 

com maior clareza o funcionamento do programa. 
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Figura 5-1 Vista geral da casa 

              A Figura 5-2 e 5-3, apresentam as plantas baixas dos dois pavimentos da casa, 

como  pode ser visto na Figura 5-2, o ambiente quarto e os ambientes banheiros do 

primeiro pavimento não podem ser vistos da perspectiva da rua e por isso não haverá 

controle de acionamento destes ambientes.  O ambiente, área externa terá um 

acionamento único para toda sua extensão e só será realizado acionamento neste, em 

caso de invasões. 

                

    Figura 5-2 Planta baixa do primeiro pavimento                  Figura 5-3 Planta baixa do segundo pavimento 
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Com isso foram mapeadas 8 saídas , que estão dispostas conforme nomenclatura da IDE 

RSLogix 500, de acordo com Tabela 5-1.    

Cômodo Classificação do 

cômodo 

Saída do CLP 

Sala de Jantar TT O:0.0/0 

Sala de estar AP O:0.0/1 

Quarto suíte Térreo AP O:0.0/2 

Quarto suíte 2° Pvto AP O:0.0/3 

Ambientes externos AP O:0.0/4 

Escritório 2° Pvto TT O:0.0/5 

Banheiro 2° Pvto TT O:0.0/6 

Cozinha TT O:0.0/7 

Tabela 5-1Relação cômodos X saída 

              Definido os ambientes e suas classificações, o próximo passo foi definir o número 

de sub-rotinas de acordo com o comportamento de  uma residência, e foram definidas 

quatro sub-rotinas para os chamados dias-de-semana e duas rotinas para os finais de 

semana. Essas rotinas são compostas de maneira semelhante com diferenças pontuais, e 

estão dispostas na Tabela 5-2. Também foi criada uma rotina padrão para tratamento de 

invasão, mais adiante essa e outras rotinas serão discutidas. 

SUB-ROTINA NOME DA SUB-ROTINA ENDEREÇO NA IDE 

1ª Rotina dia de semana DS1 U:9 

2ª Rotina dia de semana DS2 U:10 

3ª Rotina dia de semana DS3 U:11 

4ª Rotina dia de semana DS4 U:12 

1ª Rotina final de semana FDS1 U:13 

2ª Rotina final de semana FDS2 U:14 

Rotina de Resposta à invasão RESP1 U:5 

Tabela 5-2 Tabela de rotinas. 

              Posto a relação de cômodos e de rotinas, foi traçado um novo fluxograma de 

operação do programa, com a estrutura do mesmo conforme, a Figura 5-4. Como 

podemos ver no fluxograma, quando o mesmo é iniciado, todos os bits binários 

auxiliares são zerados, então se atualiza todos os parâmetros. Depois disso com os novos 

parâmetros é definido  e utilizada a sub-rotina para aquela noite.  
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Figura 5-4 Fluxograma do programa 

 

 

PROGRAMA EM LADDER:  

              Feito essas considerações, agora apresenta-se o programa, repassando as 

estratégias de programação e explicando detalhadamente seu funcionamento. O Anexo 

3, apresenta todas as linhas de comandos que estão referenciadas no texto. 

 

              Começando pela rotina MAIN, exposta na Figura5-5 esta fica em espera, 

aguardando o comando do cliente, este aguardo é feito através de um comando 

“Examine energizado” este comando analisa uma entrada discreta e quando essa for 

verdadeira, então o programa é iniciado e a primeira ação consiste travar o bit B3:0/0 

START 

 

Invasor no 

Perímetro? 

 

NÃO 

 

Ação de resposta 

à invasão 

 

SIM
 

 

NÃO 

 

Executa ação 

 

Fim do dia? 

 

F
IM

 D
O

 D
IA

 

 

Reset bits 

 

Carrega  

Parâmetros 

 

Determina rotina 

escolhida. 

 

Executa rotina. 
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em 1 através do comando “Travar saída”.  O programa então analisa quando o bit B3:0/0 

for verdadeiro e quando isso correr ele chama a sub-rotina SSPH. Para parar o 

programa, o processo é análogo ao ligar, porém quando este comando for dado, então 

será executado um comando “Destravar saída”. 

 

 

Figura 5-5 Sub-Rotina Main 

 

 

                

               A Sub-rotina SSPH, possui duas simulações paralelas já citados anteriormente, a 

primeira o tratamento de invasão e a segunda, a simulação de presença humana através 

de hábitos em uma residência, e esta será a primeira a ter seus  passos apresentados. 

SIMULAÇÃO DE HÁBITOS HUMANOS: 

               Retornando então a análise do programa para sub-rotina SSPH, neste momento 

se faz necessária atenção especial à restrição funcional do CLP, como citado na sessão 

4.3 o equipamento disponível não possui relógio em tempo real, porém o CLP possui 

suporte para RTC que pode ser adquirido separadamente. 

              Com isso serão apresentadas duas linhas em Ladder, a primeira utilizando os 

recursos disponíveis para o CLP, se esse tivesse um módulo RTC. E a outra tratando 

como se esses dados estivessem disponíveis em espaços de memórias do tipo inteiro. 

Para isto vamos apresentar a linha 0000, que pode ser vista inclusa no programa no 

ELEMENTO FUNÇÃO 

I:0/0 (Entrada física) Entrada física para acionar o programa. 

(tipo push-button) 

I:0/1(Entrada física) Entrada física para desligar o programa. 

(tipo push-button) 

B3:0/0 (Bit binário) Bit virtual para travar acionamento. 

Tabela 5-3 Tabela de elementos da sub-rotina 
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Anexo 3. A Figura5-6 representa a linha utilizando os recursos  RTC, o módulo na 

realidade utiliza memória do bloco status do CLP para armazenar os valores de tempo, o 

endereço destes espaços utilizados pelo programa estão todos dispostos na Tabela 5-4, o 

conteúdo disponibilizado é do tipo inteiro, então para trabalhar com esses valores 

move-os para o arquivo de inteiros. Analogamente, para simular a existência do RTC, 

também utilizou-se um arquivo de inteiros chamado N9 – STATUS2, executando o papel 

dos inteiros do Status, como mostrado na Figura 5-7 e conforme Tabela 5-4. 

 

Figura 5-6 Ladder RTC real 

 

 

Figura 5-7 Ladder RTC simulado 

 

ENDEREÇO 

ORIGINAL CONTEÚDO 

ENDEREÇO 

SIMULADO 

FAIXA DE 

VALORES 

ENDEREÇO 

DESTINO 

S:53 Dia da semana N9:0 0 a 6 N7:0 

S:40 Hora real N9:1 0 a 23 N7:1 

S:41 Minutos Real N9:2 0 a 59 N7:2 

S:39 Dia real mês N9:3 1 a 31 N7:3 

S:38 Mês real N9:4 1 a 12 N7:4 

Tabela 5-4 Tabela de tempo real 

 

              A memória N7:0 que armazena o dia da semana, é responsável por encaminhar o 

programa para sub-rotina  adequada, e para reset dos bits binários, na linha 0004 da 

LAD3, é realizado uma verificação se os valores de N7:0 e N9:0 são diferentes (Não igual 

– Not equal) em caso de verdadeiro então significa que o tempo real está em um novo 

dia, logo encaminha para uma sub-rotina “Reset”, nessa todos os bits auxiliares do 

programa são travados como falso e só então o valor de N9:0 é atualizado. 

              Feito isso o programa então chama uma sub-rotina denominada tratamento, essa 

rotina trata e modela alguns parâmetros a fim de escolher uma das sub-rotinas da 

Tabela 5-2 de maneira não determinística. Na realidade a determinação não é 
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propriamente aleatória, ela apenas segue um algoritmo que escolherá a sub-rotina de 

simulação de maneira casual.  O algoritmo deve determinar qual das quatro sub-rotinas 

(DS1,DS2,DS3 e DS4) será usado em caso do valor de N7:0 estar entre 1 e 5, e 

determinar entre as rotinas (FDS1 e FDS2) qual será usada  se o valor de N7:0 for 0 ou 6. 

              Para essa determinação vamos somar o número correspondente ao dia em N7:3, 

com o número correspondente ao mês N7:4, posto isso essa soma será armazenada em 

N7:5. Então o valor de N7:5 será dividido por 5, 4, 3 e 2, e o resto dessas divisões que fica 

armazenado no arquivo status S13, é transferido para um arquivo do tipo inteiro nas 

posições N7:7, N7:8, N7:9, N7:10 respectivamente. É utilizado o arquivo N7:6 para 

guardar o quociente das divisões, mas essa informação não será utilizada pelo programa. 

              A Figura 5-8 representa a operação descrita para uma das divisões, para todas as 

outras os comandos executados são os mesmos, alterando apenas o divisor e o lugar de 

armazenamento do resto. Já a Tabela 5-5 é uma visão dos arquivos utilizados nesse 

procedimento da sub-rotina e qual sua função. 

 

Figura 5-8  Operação para pegar resto da divisão. 

 

ENDEREÇO CONTEÚDO ENDEREÇO ORIGINAL 

N7:5 Soma valor dia e valor Mês  

N7:6 Quociente da divisão da soma dos dias  

N7:7 Resto da divisão por 5 S:13 

N7:8 Resto da divisão por 4 S:13 

N7:9 Resto da divisão por 3 S:13 

N7:10 Resto da divisão por 2 S:13 

Tabela 5-5 Tabela de endereço dos restos. 

 

              Armazenado, esses valores o programa retorna a sub-rotina SPPH, nesta é feito 

uma verificação do valor de N7:0, se corresponder a um dia de semana ele encaminha 

para a sub-rotina DS, se corresponder à um dia de final de semana ele encaminha para 

sub-rotina FDS. Esta separação é feita através de blocos comparadores, como pode ser 

visto na Figura 5-9. A linha 0007 verifica se o intervalo esta entre 1 e 5 e se estiver 

chama a sub-rotina DS, na linha 0008 existe uma particularidade dois blocos 
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comparadores em paralelo, isso significa que se qualquer um destes for verdadeiro, 

então será executado o salto para sub-rotina FDS. 

 

Figura 5-9 Comparação de valores do dia de semana. 

              Entre essas sub-rotinas, apresenta-se primeiro a sub-rotina DS, nessa é 

determinado qual das simulações (DS1,DS2,DS3 e DS4) será executada, para isto então 

utiliza-se os valores atribuídos na sub-rotina tratamento e a divisão é feita da seguinte 

maneira: 

1. Se N7:5 for divisível por 5, então chama simulação DS1. 

2. Se N7:5 for divisível por 4 e não for  divisível por 5, então chama a simulação DS2. 

3. Se N7:5 for divisível por 3 e não for  divisível por  5 ou 4  , então chama a simulação DS3. 

4. Se N7:5 não for divisível por 5,4 ou 3, então chama simulação DS4. 

              Para verificar se N7:5 é divisível por algum destes inteiros, compar-se o resto da 

divisão com zero. Considerando um ano corrido com o programa em execução, 

aproximadamente 257 dias de semana, o evento 1 ocorreria 52 vezes (20%) , o evento 2 

ocorreria 54 vezes(21%), o evento 3 ocorreria 48 vezes (19%)e por fim o evento 4 

ocorreria 107 vezes(40%). Ou seja, como podemos ver a estratégia de apresentar sutis 

mudanças ao longo dos dias para esconder o aspecto automatizado dos acionamentos 

pode ser implementado com esse algoritmo. Em termos de programação para este 

raciocínio são utilizados blocos comparadores, para restringir que as premissas sejam 

seguidas, ou seja, um número simultaneamente divisível por 4 e 5 não acesse as duas 

simulações então utiliza-se blocos comparadores em série, o primeiro buscando a 

afirmação da primeira premissa e o segunda a negação da segunda, como pode ser visto 

na linha 0002, representada na Figura 5-10. 

 

Figura 5-10 Linha de comparações para sub-rotina DS3 
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              Já a sub-rotina FDS é ainda mais simples que a DS, assim como a rotina DS ela 

também decide qual das duas simulações preparadas para o fim de semana será 

executada, porém ela utiliza apenas o resto da divisão por dois, se este resto for igual à 

zero então é executada a sub-rotina FDS1, se for diferente é executada a sub-rotina 

FDS2. 

              Dentre essas sub-rotinas acionadas, todas possuem grande semelhança apenas 

com diferenças pontuais então para apresentação e simulação foi escolhido apenas uma 

dessas rotinas, a rotina DS1.  

              A rotina DS1 está programada para realizar a lista de tarefas, conforme a Tabela 

5-6. A primeira coluna representa o momento que a ação será executada, esta coluna 

pode ser preenchida com horários ou com um intervalo de tempo para representar 

ações sequenciais, exemplo: Apagar a luz da sala de estar às 22:00, 3 segundos depois 

acender a luz da sala de jantar que é um cômodo no caminho até o quarto, destino final 

do sequenciamento. Já a segunda coluna indica se a ação corresponde a ligar ou desligar 

a iluminação, já a terceira coluna ao local do acionamento e a ultima um exemplo de 

finalidade para aquele acionamento. 

 

MOMENTO AÇÃO LOCAL EXEMPLO DE FINALIDADE 

18:40 Liga Escritório Trabalho 

19:20 Desliga Escritório Trabalho 

18:43 Liga Cozinha Preparo do Jantar 

19:20 Desliga Cozinha Preparo do Jantar 

18:50 Liga Banheiro Banho 

19:15 Desliga Banheiro Banho 

3 segundos depois Liga Quarto Vestir 

4 minutos depois Desliga Quarto Vestir 

19:18 Liga Sala de Jantar Jantar 

19:50 Desliga Sala de Jantar Jantar 

18:02 Liga Sala de Estar Assistir Televisão 

20:14 Desliga Sala de Estar Assistir Televisão 

3 segundos depois Liga Sala de Jantar Passagem 

5 segundos depois Liga Cozinha Beber água / Lanche 

3 minutos depois Desliga Cozinha Beber água / Lanche 

7 segundos depois Desliga Sala de Jantar Passagem 

12 segundos depois Liga Quarto Recolher para se deitar 

Paralelamente Liga Banheiro Escovar os dentes 

5 minutos depois Desliga Banheiro Escovar os dentes 

80 minutos depois Desliga Quarto Recolher para se deitar / Dormir 

Tabela 5-6 Tabela de ações. 
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              A tabela utiliza a separação de cores para melhor compreensão que as tarefas 

estão correlacionadas entre si. Agora vamos expor todas as estratégias para a 

implementação deste programa. 

Acionamento em intervalo de horário: Duas estratégias foram pensadas para este 

caso e ambas poderiam ser utilizadas, a primeira utilizando um bit, que fosse travado 

como verdadeiro no horário exato de acionamento, e destravado no término desse 

horário. Isso pode ser feito utilizando blocos de comparação de igualdade (EQU) um 

para hora e outro para minutos colocados em série.  

              Já a segunda estratégia é um acionamento direto enquanto o horário estiver 

dentro da faixa de acionamento então a saída será energizada diretamente. As condições 

de comparação (de maior e menor) não podem ser impostas na mesma linha, uma vez as 

condições de hora e minutos são analisadas separadamente, por isso utiliza-se um bit 

auxiliar . Para melhor compreensão do uso desse bit auxiliar vamos apresentar um 

exemplo, com uma única linha comparando a hora e minutos de acionamento, para isso 

será arbitrado um horário de erro, conforme pode ser visto na Figura 5-11 e Tabela 5-7. 

              Considerando a primeira ação da Tabela 5-6, tem-se: 

• 18:43 Aciona iluminação do escritório. 

• 19:20 Apaga iluminação do escritório. 

Então analisa-se a Figura 5-11 para o horário de 18:43, e as relações de 

verdadeiro ou falso estão dispostas na segunda linha da tabela 5 -6,  como podemos ver 

ocorre um equivoco em virtude do comportamento cíclico dos minutos ao longo das 

horas, ou seja, é preciso fazer uma análise para horas menores que o valor da hora de 

acionamento e uma comparação para  minutos para o valor de hora igual ao do 

acionamento. Com isso é apresentado o modelo da Figura 5-12 utilizando o modelo 

proposto com bit auxiliar para o mesmo horário e as relações de verdadeiro ou falso 

estão dispostas na terceira linha da tabela 5-6.  Sendo que o comando GEQ significa 

maior ou igual e a sigla LEQ significa Menor ou igual. 

 

 

Figura 5-11 Modelo sem bit auxiliar 
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Figura 5-12 Modelo com bit auxiliar. 

 

Modelo HORA ≥18 MINUTOS≥43 HORA ≤19 MINUTOS≤20 BIT Aux Saída 

5-11 Verdade Verdade Verdade Falso Falso Falso 

5-12 Verdade Verdade Verdade Verdade, para 

hora =19 

Verdade Verdade 

Tabela 5-7 Tabela verdade para modelos. 

 

              Outras comparações como essas são feitas, no decorrer do programa como pode 

ser visto no Anexo 3, mas essas não serão analisadas separadamente sua compreensão é 

perfeitamente igual ao exemplo acima. Para essas comparações são utilizadas bit 

nomeados e numerados sequencialmente como AuxVH, uma abreviação para Auxiliar de 

Verificação de Horário. Outro tipo de acionamento adotado é o acionamento sequencial. 

 

 

Acionamento Sequencial: Existe um parâmetro, já discutido que devem ser respeitado 

no acionamento sequencial, o deslocamento. Vamos supor a presença real de uma 

pessoa na casa, e que esta pessoa esteja na sala de estar e se dirige até a cozinha. Como 

podemos ver pela Figura 5-2, é necessário que ocorra deslocamento e que este seja feito 

através de outro cômodo, então é necessário uma sequência de acionamentos espaçados 

entre si. 

              Para a realização destes acionamentos utilizaremos 2 Temporizadores que estão 

categorizados de maneira diferente, um chamado de Temporizador de deslocamento, vai 

funcionar como um tempo de espera entre os acionamentos. O outro Temporizador 

chamado de Temporizador de acionamento  conta o tempo que a iluminação ficará 

ligada. Assim como no sub-tópico anterior existem diversos pontos de acionamento 
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sequencial no programa, todavia será escolhido apenas um ponto para a abordagem 

aqui, todos os outros pontos são análogos ao demonstrado, para isso considere o trecho: 

• 18:50 Aciona iluminação do banheiro. 

• 19:15 Desliga iluminação do banheiro. 

• Três segundo depois liga luz do quarto. 

• Quatro minutos depois, desliga luz do quarto. 

 

Como pode ser visto na Figura 5-13 o primeiro momento é muito similar ao 

exemplo anterior de acionamento em um intervalo de horário, a diferença é a existência 

de um bit auxiliar denominado AuxAS1 (abreviação para Auxiliar de Acionamento 

Sequencial) esse bit é utilizado para verificar o momento em que a iluminação do 

banheiro esta apagada logo após ter sido acesa. Essa verificação é feita na linha 0004, 

para entender o uso desse bit basta consultar a Tabela 5-8. 

Elemento Antes do 

Acionamento 

No momento do 

Acionamento 

Durante o 

Acionamento 

Depois do 

Acionamento 

Iluminação 

do Banheiro  

Falso Verdade Verdade Falso 

AuxAS1 Falso Verdade Verdade Verdade 

Tabela 5-8 Tabela verdade para bit AuxAS 

 

Sendo assim ao verificar o estado Falso para saída O:0/6 e verdadeiro para o bit 

AuxAS1, indica perfeitamente o momento após o ligar e desligar da iluminação do 

banheiro. Então quando se atinge esse ponto aciona um novo bit , o AuxAC1 (abreviação 

para Auxiliar de Acionamento do Temporizador). Esse então inicia um Temporizador de 

locomoção. Quando o Temporizador de locomoção C1 chega ao fim de sua contagem, ou 

seja, quando o estado “Done” é atingido ele então inicia outro Temporizador, um 

Temporizador de acionamento. Este Temporizador de acionamento enquanto estiver 

sendo incrementado mantém a iluminação ligada através da sua componente “Enable”. 

 

 A última linha do trecho, linha 0008 faz um reset parcial dos bits auxiliares, 

utilizando o estado “Done” do temporizador de acionamento, esse reset das bobinas é 

feito para evitar que uma leitura de outro ciclo de “scan” em outro momento considere 

esses valores e faça ações inesperadas. 
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Figura 5-13 Acionamento sequencial 
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RESPOSTA A INVASÃO: 

               Para o acompanhamento da resposta a invasão, retorna-se então  a sub-

rotina SSPH a cada de ciclo de scan ocorre a verificação na linha 0009  e nesta por 

estarem paralelo se quaisquer um dos detectores que estiver em nível alto a função 

RESP será executada A Figura 5-14 exemplifica esta configuração citada 

 

Figura 5-14 Detectores de presença executando resposta à invasão 

Então na sub-rotina RESP começa a ser executada, sua primeira ação que é 

acender a iluminação na área onde a invasão foi detectada, simulando um detector de 

presença ligado diretamente a alimentação da iluminação. 

Após isto, aguardam-se alguns segundos como tempo de resposta e então é feito o 

acionamento em um dos quartos, após isso mais um temporizador é acionado simulando 

deslocamento, e então a iluminação do escritório é acionada por algum tempo, feito isso 

o bit auxiliar usado na sub-rotina  é destravado e a mesma volta a ter seus detectores 

testados.  

A Figura 5- 15 apresenta a sub-rotina RESP completa, os Temporizadores T4:10 e 

T4:12 são temporizadores de deslocamento, é interessante notar que o temporizador 

14:10 que na realidade simula o tempo de reação do indivíduo e também é o 

responsável por acionar o temporizador T4:12.  

Outro ponto interessante no programa é o fato que temporizador de acionamento 

do quarto, T4:11, engloba todo o tempo de acionamento da rotina, ou seja , ele é ultimo 

acionamento interno a ser desligado. 
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Capítulo 6' - Simulação do Sistema 

 

Neste capítulo apresenta-se a simulação para o sistema exposto no capítulo 

anterior, para mostrar o funcionamento do programa utilizamos um supervisório, como 

um modelo virtual do sistema, no qual foi testada a subrotina DS1 e a subrotina de 

resposta à invasão RESP. 

Os sistemas supervisórios permitem que sejam monitoradas e rastreadas 

informações de um processo produtivo ou instalação física. Tais informações são 

coletadas através de equipamentos de aquisição de dados e, em seguida, manipuladas, 

analisadas, armazenadas e, posteriormente, apresentadas ao usuário. Estes sistemas 

também são chamados de SCADA (“Supervisory Control and Data Aquisition” - 

Supervisório de controle e aquisição de dados) (SALVADOR, 2005).  

Os sistemas SCADA, em seu início eram basicamente telemétricos, permitiam 

informar periodicamente o estado corrente de um processo industrial, monitorando 

sinais representativos de medidas e estados de dispositivos através de um painel de 

lâmpadas e indicadores, sem que houvesse qualquer interface aplicacional com o 

operador. Atualmente existem sistemas computacionais para a monitoração e controle 

dos processos industriais, efetuando coleta de dados em ambientes complexos, e até 

mesmo eventualmente dispersos geograficamente, com apresentação de modo amigável 

para o operador incluindo recursos gráficos elaborados e conteúdo multimídia. 

Nesse trabalho utiliza-se uma dessas ferramentas existentes no mercado o Elipse 

SCADA. 

6.1. Elipse SCADA: 

O Elipse SCADA,  é um produto nacional desenvolvido pela empresa gaúcha 

Elipse Software. Por meio da coleta de informações de qualquer tipo de equipamento, é 

possibilitado aos operadores monitorar e controlar com precisão os processos do chão 
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de fábrica, bem como monitoramento em sistemas mais simplórios como automação 

predial.  O gerenciamento ocorre de forma rápida e eficiente com dados em tempo real 

apresentados de forma gráfica, permitindo tratar as informações de diversas maneiras 

como o armazenamento histórico, a geração de relatórios e a conexão remota, entre 

outras possibilidades. Análises precisas e respostas rápidas resultam em menos perdas e 

altos níveis de qualidade.  

Para a configuração do Elipse SCADA utiliza-se uma árvore do aplicativo, 

chamada  “Organizer” (organizador),  na qual são atribuídas “tags”(etiquetas) para 

variáveis monitoradas e/ou controladas. Dentre os diversos recursos gráficos o Elipse 

SCADA permite uso de animações permutando recursos gráficos de acordo com o nível 

determinada “tag”, a Figura 6-1 apresenta a interface do supervisório adotado. 

 

Figura 6-1 Vista Geral do Elipse SCADA. 

O painel superior apresenta diversos recursos integrantes do Elipse SCADA,  os 

itens representados na primeira linha são ferramentas de uso geral de “softwares” como 

Novo/Salvar/Abrir/Recortar/Copiar/Colar/Organizer/Rodar aplicação.  Já a segunda 

linha representa objetos de tela, as telas de aplicação podem conter bitmaps como 

objeto de fundo e. Os objetos que são inseridos sobre o bitmap constituem um plano 

secundário na tela, de modo que podem ser deletados, copiados, movidos, 

redimensionados e agrupados, sem prejudicar o desenho de fundo. Os Objetos de Tela 

são elementos gráficos que estão relacionados com as “tags” de modo a realizar uma 
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interface amigável com as variáveis (SPILLER, 2011). Dentre esses objetos incluem as 

ações representadas na Figura6-2. 

 

Figura 6-2 Objetos de tela (Fonte: Elipse Software Ltda.) 

 

Na aplicação do sistema apresentado neste documento não utilizou-se nenhuma 

ferramenta de controle, ou possibilitou ao supervisório alguma interferência no 

processamento natural do programa, ou seja, o supervisório atuou apenas como recurso 

para visualização gráfica.   

O SCADA necessita de um meio físico para que seja possível a aquisição de dados 

no controlador de campo. Este meio físico utiliza o padrão elétrico RS232. O padrão 

RS232 pode ser utilizado até uma distância máxima de 12 metros. Já o padrão RS485 

pode chegar a uma distância de até 1200 metros sem repetidores. Para distância 

elevadas, utiliza-se fibra óptica. Para que haja comunicação entre o controlador de 

campo e o SCADA não basta apenas o meio físico. Os dois sistemas devem utilizar o 
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mesmo protocolo de comunicação. Cada fabricante de PLC tem o seu protocolo de 

comunicação proprietário. Logo, os SCADA possui vários “drivers” de comunicação, para 

que possam atender a maior parte dos fabricantes. Para a comunicação entre o CLP e o 

SCADA é feito através de um driver próprio da Allen-Bradley. 

Simulação: 

O primeiro passo foi definir quais seriam as “tags” utilizadas no supervisório e 

para perfeita visualização foi adotado uma etiqueta para cada saída do sistema e mais 

uma para cada detector, totalizando assim dez “tags”. Todas estas etiquetas estão 

relacionadas a um par de estado (verdadeiro/falso) e foram incluídas como animação. 

Assim possuem representação gráfica distinta para cada estado e são apenas lidas, ou 

seja, o supervisório não escreve em nenhuma variável do CLP.  

Na representação exportaram-se para o supervisório duas plantas baixas 

conforme Figura 5-2 e Figura 5-3, além do corte frontal e lateral da edificação, como 

mostrado na Figura  6-3. 

 

Figura 6-3 Vista geral do sistema no supervisório. 

Para a sinalização de estado nas representações  de planta baixa foram adotadas 

duas lâmpadas sinalizando acesa ou apagada, conforme Figura 6-4. Já para sinalização 

no corte frontal e lateral da edificação foram consideradas vivacidades das cores nas 

janelas também sinalizando aceso ou apagado. 
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Figura 6-4 Sinalização ON/OFF para iluminação 

Feito essas considerações então foi simulado o sistema para alguns horários 

dentro da faixa de simulação e os resultados como mostrados a seguir estão de acordo 

com as expectativas. O primeiro horário simulado foi 18:55 e como podemos ver pela 

Tabela 5-6 devem estar acesas as luminárias do banheiro, cozinha e escritório. E como 

pode ser visto na Figura 6-5 estes ambientes estão acionados. 

 

Figura 6-5 - Estado da casa às 18:55. 
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O próximo teste realizado foi para comprovar o conceito de temporizador para 

deslocamento, então o horário foi definido para 19:15 e então foi possível observar que 

alguns instantes depois a luz do quarto acendeu e alguns minutos depois apagou, 

conforme esperado e demonstrado pela sequencia de figuras, a Figura 6-6, Figura 6-7 e 

Figura 6-8. 

 

Figura 6-6 - 19:15 - Cozinha e Escritório acesos / Banheiro e Quarto apagados 

 

Figura 6-7- 3s depois - Cozinha, Quarto e Escritório acesos / Banheiro apagado 
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Conforme esperado interpretando as linhas 0004, 0005, 0006 e 0007 do 

programa representado na Figura 5-13, três segundos após a luz do banheiro ser 

apagada a luz do quarto acendeu. E conforme a Figura 5-14 depois de 4 minutos a luz do 

quarto se apagou. 

 

Figura 6-8  4m depois - Cozinha, Quarto e Escritório acesos / Banheiro apagado. 

Como esperado a cozinha e o escritório estão acesos e o banheiro e quarto estão 

apagados. O ultimo teste realizado foi simular a detecção em um dos detectores, no caso 

o detector de jardim, como pode ser visto na Figura 6-9  o primeiro momento apenas a 

iluminação externa está acionada. 

 

Figura 6-9 –Momento da invasão- Detector acionado/ Luminária externa acionada. 
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Abaixo na Figura 6-10, representa-se um segundo momento da resposta a 

invasão onde ocorre o acionamento da iluminação no quarto, simulando percepção do 

morador à invasão. 

 

Figura 6-10 Após alguns segundos -Detector acionado/ Luminária externa  e quarto acionadas. 

O terceiro momento representado na Figura 6-11, refere-se a simulação de 

movimento pela edificação após alguns segundos a luminária do escritório é acionada. E 

então após decorrer um atraso de tempo retorna ao quarto. 

 

Figura 6-11 Terceiro momento - Detector acionado/ Luminária externa, do escritório e quarto acionadas 
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O penúltimo momento antes do retorno ao estado inicial representa o retorno do 

indivíduo simulado ao seu quarto e isso é simulado apagando o escritório em seguida o 

quarto.  A Figura 6-12 representa o momento simulando o retorno ao quarto , na qual 

podemos ver que representa o mesmo estado da Figura 6-10, assim completando o ciclo. 

 

Figura 6-12Após alguns segundos -Detector acionado/ Luminária externa  e quarto acionadas. 

O derradeiro momento é o retorno da simulação ao estado  no momento inicial da 

simulação.Neste ensaio de detecção considou-se que a casa estava em um momento de 

espera de alguma das rotinas, ou seja não existia nenhum acionamento existente, caso 

não fosse este o momento da detação da sub-rotina de invasão ia operar da mesma 

maneira.  
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Capítulo 7 – Considerações Finais 

 

Ao longo desse estudo em busca de soluções de segurança para ambientes 

desocupados através da automação. Percebeu-se que o sistema de simulação de 

presença humana é uma alternativa acessível e eficaz no que se propõe. 

Para avaliação geral do trabalho, é necessário retomar os objetivos e metodologia 

propostas que podem ser vistos nos itens 1.1 e 1.2. E como proposto o trabalho 

apresenta introdução e contextualização do ambiente da automação em edificações, 

abrangendo sistemas comumente utilizados de acordo com características especificas de 

cada edificação e dentre essas aplicações está o tema central deste trabalho. 

Conforme proposto foi necessário fazer uma análise que evadiu o viés técnico da 

engenharia elétrica, realizando uma analise comportamental de indivíduos em uma 

edificação. Todavia a contextualização do campo de trabalho é um passo rotineiro e  

importante na atuação do engenheiro. Para a simulação de presença, alguns pontos 

devem ser considerados na implementação como a velocidade do caminhar humano, 

evitando acionamentos instantâneos que possam denunciar a presença da automação, 

além da imprescindível variação de atividades simuladas implicando assim na 

inexistência da reprodutibilidade, porém confirmando a existência de um padrão 

comportamental. 

Feito as considerações sobre o ambiente da automação e o campo de atuação foi 

proposto um sistema domótico que simula a presença humana em uma residência.  O 

projeto deste sistema foi inteiramente desenvolvido e comentado no decorrer deste 

texto, iniciando com a concepção de fluxograma para o sistema,  sucedido então pela 

dimensionamento dos equipamentos e instrumentos  utilizados para automação, este 

foram apresentados, especificados e exemplificados.  

Com o sistema devidamente dimensionado e ferramentas escolhidas, foi 

desenvolvido um programa em ladder capaz de executar a sequencia de acionamentos 

desejada. Este programa foi abordado no capitulo 5 e apresentado em minucias seus 

artifícios de execução. 
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Por fim para verificação do êxito do programa foi executada a simulação através 

de ferramenta supervisória, o software Elipse SCADA que depois de apresentado foi 

utilizado como uma “maquete virtual” do sistema.  

Posto que todos os objetivos foram executados conforme a metodologia traçada 

não há duvidas sobre a realização da proposta, mas com a conclusão dessas etapas e as 

dificuldades por elas impostas geram considerações e estas poderão ser analisadas e 

testadas para aprimoramento do sistema.  O primeiro passo é testar um sistema para 

uma edificação de grande porte, atuando como um sistema de patrulha que se espera 

êxito e funcionamento análogo ao sistema apresentado neste trabalho. Outro ponto a se 

testar é a inclusão de novos instrumentos, que possam compor um sistema de segurança 

completo que integre outros sistemas como: sistema de alarme e CFTV que possibilite 

monitoramento remoto com comunicação a longa distância e acionamento remoto. 

Com base nesse trabalho pode-se confirmar a viabilidade da implementação de 

um sistema de simulação de presença humana, através do poder da automação e 

inclusive classificar esse sistema como opção de mercado. 
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Glossário 

CLP – Controlador Lógico Programável ou Controlador Programável, conhecido 

também pela sigla de expressão inglesa PLC (Programmable Logic Controller), é um 

computador especializado, baseado em um microprocessador que desempenha funções 

de controle de diversos tipos e níveis de complexidade. 

 

CPU – Central Processing Unit ou Unidade Central de Processamento (CPU) ou 

processador é a parte de um sistema de computador que executa as instruções de um 

programa de computador, e é o elemento primordial no exercício de funções do 

computador. 

 

Domótica - é uma tecnologia recente que permite a gestão de todos os recursos 

habitacionais. O termo do latim domus (casa) e do grego automatika (automática). 

 

Implementar – É o mesmo que programar em linguagem computacional. 

 

Ladder – é uma linguagem de programação de alto nível em modo gráfico que 

simula um desenho elétrico convencional é utilizada na programação dos CLPs. 

 

Modbus  – é um Protocolo de comunicação de dados utilizado em sistemas de 

automação industrial. Criado originalmente na década de 1970, mais especificamente 

em 19791 , pela fabricante de equipamentos Modicon. 

 

AutoCAD - é um software do tipo CAD — computer aided design ou desenho 

auxiliado por computador - criado e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É 

utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas 

dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_%28ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Automa%C3%A7%C3%A3o_industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modbus#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Modicon&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/CAD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autodesk,_Inc.
http://pt.wikipedia.org/wiki/1982
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_t%C3%A9cnico
http://pt.wikipedia.org/wiki/2D_%28Computa%C3%A7%C3%A3o_gr%C3%A1fica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelagem_tridimensional
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Scan é uma palavra inglesa que se refere a buscar (escanear, derivado do verbo 

inglês to scan, substantivo: scan = escaneamento) algo tanto no mundo físico e real como 

virtual. Neste contexto scan pode referir-se a reconhecer caracteres a partir de um 

arquivo de imagem ou mapa de bits usando a tecnologia de reconhecimento ótico de 

caracteres. 

Tageamento - é um neologismo em português com origem no verbo to tag que 

em inglês significa marcar. 

SCADA - são sistemas que utilizamsoftware para monitorar e supervisionar as variáveis 

e os dispositivos de sistemas de controle conectados através decontroladores 

(drivers) específicos.  

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reconhecimento_%C3%B3tico_de_caracteres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reconhecimento_%C3%B3tico_de_caracteres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_controle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Driver_de_dispositivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Driver_de_dispositivo
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 Anexos 

Anexo I – Detalhe do espelho do Quadro de Comando e 
Automatismo 
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Anexo II – Diagrama de Comando do Quadro de Comando e 
Automatismo 

  



70 
  

 

  



71 
  

 

Anexo III – RSLogix Project Report 

 


