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Resumo 

O presente trabalho objetiva a implementação de um sistema de automação, 

controle e supervisão da combustão de uma caldeira aquatubular, que usa como 

combustível o gás natural. Utilizou-se um Controlador Lógico Programável (CLP), 

seguindo os requisitos de segurança descritos na norma NFPA 85, a fim de se garantir a 

máxima segurança durante a operação do sistema, evitando acidentes graves. Para se 

desenvolver este trabalho foi feita uma revisão detalhada dos conceitos básicos 

relacionados ao funcionamento de uma caldeira, dos controles clássicos do sistema de 

combustão e dos requisitos de segurança descritos na norma NFPA 85. Posteriormente, 

um modelo do sistema de combustão foi analisado e implementado no micro controlador 

Arduino Uno. Utilizando-se dos conhecimentos teóricos previamente revisados 

desenvolveu-se um programa em ladder, no RSLogix, para realizar a partida segura e 

controle do sistema. Desenvolveu-se também um sistema supervisório, no Elipse Scada, 

para monitorar o programa desenvolvido. O programa desenvolvido foi então 

implementado no CLP MicroLogix, e testado utilizando o modelo que simula a dinâmica 

do sistema de combustão da caldeira, em conjunto com o sistema supervisório 

desenvolvido. Após os testes, pôde-se concluir, que a sub-rotina de partida do programa 

apresentou resultados condizentes com os requisitos descritos na norma NFPA 85, 

conseguindo realizar a partida segura do sistema, bloqueando o sistema em caso de falhas. 

De maneira semelhante, a sub-rotina de controle foi capaz de manter a pressão de vapor 

do sistema no ponto de operação estabelecido, salvo por um pequeno ruído apresentado 

na resposta. Por fim, concluiu-se que o programa desenvolvido, sendo respeitados os 

requisitos de segurança em relação ao hardware e ao software, pode ser implementado 

em um sistema real de pequeno porte, com as devidas adequações aos dispositivos de 

campo.  

Palavras-Chave: Caldeira. Automação. Controle da Combustão. 
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Abstract 

 

The present work aims at the implementation of a system of automation, control 

and supervision of the combustion of an aquatubular boiler, which uses natural gas as 

fuel. A Programmable Logic Controller (PLC) was used, following the safety requirements 

described in NFPA 85, in order to guarantee maximum safety during system operation, 

avoiding serious accidents. In order to develop this work a detailed review of the basic 

concepts related to the operation of a boiler, the classic controls of the combustion system 

and the safety requirements described in the NFPA 85 standard was carried out. Later, a 

model of the combustion system was analyzed and implemented in the micro controller 

Arduino Uno. Using the theoretical knowledge previously reviewed, a ladder program was 

developed in RSLogix to perform safe starting and control of the system. A supervisory 

system was developed at Elipse Scada to monitor the program. The developed program 

was then implemented in the MicroLogix PLC and tested using the model that simulates 

the dynamics of the boiler combustion system, in conjunction with the developed 

supervisory system. After the tests, it was possible to conclude that the program's starting 

subroutine presented results that conform to the requirements described in NFPA 85, 

being able to safely start the system, blocking the system in case of failures. Similarly, the 

control subroutine was able to maintain the system's vapor pressure at the set operating 

point, save for a small noise presented in the response. Finally, it was concluded that the 

developed program, respecting the safety requirements in relation to hardware and 

software, can be implemented in a real small system, with the appropriate adaptations to 

the field devices. 

Keywords: Boiler. Automation. Combustion Control. 

 

 



 
 

8 
 

Sumário 

Resumo ................................................................................................................................................. 6 

Abstract ................................................................................................................................................ 7 

Sumário ................................................................................................................................................ 8 

Lista de Figuras .............................................................................................................................. 11 

Lista de Tabelas .............................................................................................................................. 12 

Capítulo 1 - Introdução ................................................................................................................ 13 

1.1. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO .................................................................. 13 

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO .......................................................................................................... 14 

 Objetivo Geral ............................................................................................................................................. 14 

 Objetivos Específicos ............................................................................................................................... 14 

1.3. METODOLOGIA ................................................................................................................................. 15 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO ........................................................................................................... 16 

Capítulo 2 – Funcionamento e Operação de Caldeiras Industriais .............................. 17 

2.1. COMPONENTES DE UMA CALDEIRA AQUATUBULAR ...................................................... 17 

2.2. FUNCIONAMENTO DE UMA CALDEIRA AQUATUBULAR ................................................. 19 

 Variação do Nível em Caldeiras Aquatubulares ........................................................................... 20 

 Variação da Pressão em Caldeiras Aquatubulares ...................................................................... 21 

 Vazão de Vapor em Caldeiras Aquatubulares ............................................................................... 22 

2.3. COMBUSTÃO EM CALDEIRAS AQUATUBULARES ............................................................... 22 

 Elementos da Combustão ...................................................................................................................... 23 

 Reações de Combustão ........................................................................................................................... 24 

 Ar para Combustão .................................................................................................................................. 25 

2.4. ESTRATÉGIAS TÍPICAS DE CONTROLE DA COMBUSTÃO ................................................ 27 

 Controle com Acionamento Mecânico .............................................................................................. 27 

 Controle com Acionamento Independente .................................................................................... 28 

 Controle com Medição da Vazão do Ar de Combustão e do Combustível ......................... 30 

Capítulo 3 – Segurança em Caldeiras ...................................................................................... 32 

3.1. AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICADAS EM CALDEIRAS ............................................. 32 

3.2. INTERTRAVAMENTOS EM CALDEIRAS .................................................................................. 33 



 
 

9 
 

 Tipos de Intertravamentos em Caldeiras Aquatubulares a Gás ............................................ 33 

 Arquitetura com os Requisitos de Segurança do Sistema de Combustão a Gás.............. 34 

 Sequência de Desligamento de Segurança em Uma Caldeira ................................................. 36 

 Sistema de Gerenciamento da Combustão ..................................................................................... 37 

Capítulo 4 – Emulação do Sistema de Combustão .............................................................. 39 

4.1. CÁLCULO DO PODER CALORÍFICO DO GÁS NATURAL ..................................................... 39 

4.2. CÁLCULO DAS VAZÕES MÁXIMAS DE AR E DE GÁS ........................................................... 40 

4.3. MODELO REPRESENTATIVO DO PROCESSO ........................................................................ 40 

4.4. SIMULAÇÃO DO MODELO EM MALHA FECHADA ............................................................... 41 

4.5. IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO NO ARDUÍNO .................................................................... 43 

Capítulo 5 – Projeto do Sistema de Automação, Controle e Supervisão ..................... 45 

5.1. SOFTWARES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS ..................................................................... 45 

 MicroLogix 1200 ....................................................................................................................................... 45 

 Arduino Uno ................................................................................................................................................ 46 

 RsLogix 500 ................................................................................................................................................. 47 

 Elipse Scada ................................................................................................................................................. 48 

5.2. PROGRAMA EM LADDER .............................................................................................................. 48 

 Programa Principal (Main) ................................................................................................................... 48 

 Sub-rotina de Partida do Sistema....................................................................................................... 49 

 Sub-rotina de Controle do Sistema .................................................................................................... 51 

5.3. SISTEMA SUPERVISÓRIO .............................................................................................................. 52 

 Supervisório da Partida do Sistema .................................................................................................. 52 

 Supervisório de Controle do Sistema ............................................................................................... 54 

5.4. TESTE DO SISTEMA E CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................... 54 

5.5. RESULTADOS E DISCUSSÕES ...................................................................................................... 55 

 Resultados Sub-Rotina De Partida Do Sistema ............................................................................. 55 

 Resultados Sub-Rotina De Controle .................................................................................................. 57 

 Resultados Do Sistema Supervisório ................................................................................................ 60 

 Discussões Sobre Os Resultados Apresentados ........................................................................... 62 

Capítulo 6 - Conclusão .................................................................................................................. 64 

Referências Bibliográficas ......................................................................................................... 66 

Apêndice A -   Programa Arduíno............................................................................................. 68 

Apêndice B -  Diagrama de Conexões...................................................................................... 69 

Apêndice C -  Tabela de Elementos de Campo ..................................................................... 70 



 
 

10 
 

Apêndice D - Diagrama Sequência de Partida ..................................................................... 71 

Apêndice E – Programa Ladder ................................................................................................ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

Lista de Figuras 

Figura 2.1 – Esquema básico de uma caldeira aquatubular [2] ........................................................................................ 18 

Figura 2.2 – Modelo esquemático caldeira aquatubular [5] ............................................................................................... 20 

Figura 2.3 – Perdas devido ao Excesso de Ar VS Perdas Devido a Queima Incompleta do Combustível [2] 26 

Figura 2.4 - Sistema de Controle da Combustão com Acionamento Mecânico [2] ................................................... 28 

Figura 2.5 - Sistema de Controle da Combustão com Acionamento Independente [2] .......................................... 29 

Figura 2.6 - Sistema de Controle da Combustão com Medição da Vazão de Ar e do Combustível [2] ............. 30 

Figura 3.1 - Cavalete de gás do queimador principal segundo NFPA 85 ...................................................................... 34 

Figura 3.2 - Cavalete de gás do queimador piloto segundo NFPA 85 ............................................................................. 35 

Figura 3.3 – Sequência de Operação do Sistema de Gerenciamento de Chama ......................................................... 37 

Figura 4.1 - Representação do Modelo no Simulink ............................................................................................................... 42 

Figura 4.2 - Resposta ao Degrau do Modelo Simulado .......................................................................................................... 42 

Figura 4.3 - Resposta ao Distúrbio do Sistema Simulado .................................................................................................... 43 

Figura 5.1 - Tela Supervisório de Partida (saídas inativas) ................................................................................................ 52 

Figura 5.2 - Tela Supervisório de Partida (saídas ativas) .................................................................................................... 53 

Figura 5.3 - Tela Supervisório de Controle ................................................................................................................................. 54 

Figura 5.4 - Resposta do Sistema em Malha Fechada - Setpoint=10 bar ....................................................................... 57 

Figura 5.5 - Resposta do Sistema em malha fechada –Rejeição ao distúrbio .............................................................. 58 

Figura 5.6 - Resposta do Sistema em Malha Fechada - Variação positiva no setpoint ............................................ 59 

Figura 5.7 - Resposta do Sistema em Malha Fechada - Variação negativa no setpoint ........................................... 59 

Figura 5.8 - Tela Supervisório de Partida em Operação ....................................................................................................... 61 

Figura 5.9 - Tela do Supervisório de Partida em Operação - Falha no queimador ................................................... 61 

Figura 5.10 - Tela do Supervisório de Controle ........................................................................................................................ 62 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 2.1- Reações de Combustão Típicas e Energia Liberada ....................................................................................... 24 

Tabela 3.1 - Legenda dos componentes dos cavaletes de gás ............................................................................................ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

Capítulo 1 

Introdução 

1.1. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

O vapor é amplamente utilizado nos processos de produção das indústrias atuais, 

desde indústrias de bebidas, na esterilização de garrafas, até na indústria metalúrgica, nos 

banhos químicos e secagem, além de ser o elemento fundamental para o funcionamento 

das termelétricas. O principal equipamento utilizado na geração de vapor é a caldeira, em 

geral movidas à combustão e do tipo aquatubular, devido a sua maior capacidade de 

produção de vapor.  A caldeira, por operar com pressões acima da pressão atmosférica, 

nas aplicações industriais até vinte vezes maior e nas aplicações para produção de energia 

elétrica de sessenta a cem vezes maior, chegando até a 100 bar, constitui um risco 

iminente na sua operação. Outro fator de risco importante nesses equipamentos são os 

sistemas de combustão que estão sujeitos a vazamentos de combustíveis, principalmente 

se forem gasosos, que podem causar sufocamento em ambientes fechados e 

principalmente explosões. Afim de se evitar estes acidentes durante a operação de 

caldeiras foram criadas normas específicas de segurança, como por exemplo NR-13, NBR-

12313, NFPA 85 e API 556. Dentre estas normas destaca-se a NFPA 85, que trata 

especificamente do funcionamento de caldeiras, abordando temas centrais relacionados 

à segurança, tais como: manutenção preventiva, especificação e instalação de 

equipamentos e, a parte mais relevante a este trabalho, que trata da automação e controle 

do sistema de combustão de caldeiras.  

A automação e o controle do sistema de combustão, conforme abordado na norma 

NFPA 85, são fundamentais para se garantir a máxima segurança durante a operação de 

uma caldeira, evitando acidentes graves. Este sistema de automação e controle é 

tipicamente composto por CLPs de segurança, que junto com os detectores de chama, 

formam o conjunto responsável pelo gerenciamento de chama em uma caldeira, 

chamados de Burner Management Systems (BMS), Sistema de Gerenciamento de Chama.  
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Assim, tendo em vista os riscos de se operar uma caldeira manualmente e a 

importância das normas de segurança para minimizar estes riscos, o presente trabalho se 

propõe a implementar um sistema de automação, controle e supervisão da combustão em 

uma caldeira, respeitando os requisitos de segurança da norma NFPA 85, salvo em 

aspectos impostos pelas limitações do projeto, pois o sistema será implementado em um 

CLP comum, com as lógicas de partida e controle em um mesmo sistema. 

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo implementar um sistema de automação, controle 

e supervisão, por meio de um CLP, da combustão de uma caldeira aquatubular que utiliza 

como combustível o gás natural.  

 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Identificar os principais componentes de uma caldeira aquatubular e 

analisar o funcionamento do sistema de produção de vapor; 

 Definir as estratégias de controle típicas da combustão em caldeiras 

aquatubulares; 

 Definir as normas e intertravamentos de segurança em caldeiras; 

 Analisar e implementar a dinâmica do sistema de combustão da caldeira no 

micro controlador Arduino; 

  Desenvolver e implementar o programa em linguagem ladder para partida 

e controle do sistema de acordo com a norma NFPA 85; 

 Desenvolver o sistema supervisório para monitorar o sistema de partida e 

controle; 

 Testar o programa em ladder desenvolvido em malha fechada, utilizando o 

Arduino, e monitorar o sistema por meio do supervisório; 
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 Analisar e discutir os resultados obtidos. 

1.3. METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo de implementar um sistema de automação, controle e 

supervisão da combustão em uma caldeira aquatubular, é desenvolvida neste trabalho a 

seguinte sequência de atividades: 

 É feita uma revisão dos conceitos fundamentais do funcionamento de uma 

caldeira. São revisados os principais componentes da caldeira, as principais 

variáveis a serem controladas e monitoradas, a dinâmica de operação do 

sistema e os elementos da combustão em caldeiras; 

 São revisados também os controles clássicos aplicados ao sistema de 

combustão de caldeiras e os requisitos de segurança descritos pela norma 

NFPA 85. 

 É estudado e simulado um modelo representativo do sistema de combustão 

de uma caldeira para ser implementado no micro controlador Arduino; 

 Com base nos conceitos revisados em relação aos requisitos de segurança 

do sistema, dinâmica de operação e nas estratégias de controle, desenvolve-

se um programa em ladder para se automatizar a partida e controlar a 

pressão de vapor em uma caldeira; 

 Utilizando as sub-rotinas desenvolvidas em ladder e os conceitos 

relacionados à segurança do sistema, utiliza-se o software Elipse Scada para 

se desenvolver um sistema supervisório que permita monitorar e analisar 

as dinâmicas de partida e controle do sistema; 

 O programa e o supervisório desenvolvidos são testados no laboratório 

utilizando o CLP MicroLogix 1200, e o micro controlador Arduino Uno 

implementado com o modelo que simula a dinâmica do sistema de 

combustão da caldeira; 

 Por fim, os resultados obtidos na prática são apresentados e analisados sob 

o conceito de partida segura do sistema e resposta esperada do sistema de 

controle. 
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1.4. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO  

Este trabalho é composto por 6 capítulos, os quais são descritos a seguir: 

 No Capítulo 1 é apresentada a introdução; 

 No Capítulo 2 é realizada uma revisão teórica dos componentes, do 

funcionamento de uma caldeira e das estratégias clássicas de controle; 

 No Capítulo 3 é feita uma revisão dos conceitos de segurança em caldeiras 

estabelecidos pela norma NFPA 85; 

 No Capítulo 4 é estudado um modelo representativo do processo de 

combustão em caldeiras e descrito como este modelo é implementado em 

um micro controlador; 

 No Capítulo 5 são descritas, explicadas e analisadas as etapas de 

desenvolvimento do programa em ladder para partida e controle, bem 

como, do sistema supervisório para monitorar estes sistemas. Por fim os 

resultados obtidos são analisados e discutidos; 

 No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões relativas ao trabalho e 

sugestões de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Funcionamento e Operação de Caldeiras Industriais 

As caldeiras são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor, em 

pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia térmica para este 

fim [1]. Este Trabalho tem como foco as caldeiras que utilizam energia térmica 

proveniente da queima de combustíveis. Basicamente, estas caldeiras dividem-se em dois 

tipos: a fogotubular e a aquatubular [2]. A diferença básica entre esses dois tipos de 

caldeiras é que na caldeira aquatubular a água circula por dentro dos tubos e os gases da 

combustão circulam por fora. Nas fogotubulares, também chamadas de flamotubulares, é 

o inverso, os gases da combustão circulam por dentro dos tubos e água fica por fora. As 

caldeiras aquatubulares são as mais utilizadas em instalações de médio e grande porte, 

isso por possuírem maior rendimento e maior capacidade de geração de vapor. Neste 

trabalho, o objeto de estudo é uma caldeira aquatubular típica, que tem a sua estrutura 

básica e funcionamento descritas neste Capítulo.  

Uma caldeira aquatubular é composta basicamente por dois sistemas: o sistema 

vapor-água e o sistema responsável pela combustão. O primeiro consiste no sistema onde 

a água recebe calor através de uma barreira de metal sólido até ser convertida em vapor. 

O segundo é onde ocorre a mistura entre o ar e o combustível e, posteriormente, a reação 

de combustão, na qual é produzida a energia térmica que é transferida para o sistema 

vapor-água. Neste tipo de caldeira, a água passa por dentro de tubos, onde o vapor é 

gerado, e os gases quentes da combustão passam por fora destes tubos [3]. 

2.1. COMPONENTES DE UMA CALDEIRA AQUATUBULAR   

Uma caldeira aquatubular típica, a combustão, é constituída pelos seguintes 

elementos, conforme mostrado na Figura 2.1: 

 Tubulão superior; 

 Tubulão inferior; 
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 Tubos de circulação ascendentes; 

 Tubos de circulação descendentes; 

 Fornalha (Queimador e Câmara de Combustão); 

 Refratários; 

 Chaminé; 

Outros elementos que podem constituir o sistema: 

 Superaquecedor; 

 Preaquecedor de Ar; 

 Economizador; 

 Bomba de Circulação Forçada; 

 Dessuperaquecedor; 

Figura 2.1 – Esquema básico de uma caldeira aquatubular [2] 

 

 

Os seis componentes iniciais são fundamentais para o funcionamento de qualquer 

caldeira aquatubular. Contudo, normalmente devido ao porte, a utilização do vapor e a 

economicidade do sistema, os outros itens citados também estão presentes [4].  

Os componentes citados possuem as seguintes funções [4]: 

 Tubulão superior: separar, coletar acumular o vapor gerado e receber a 

água de alimentação; 

 Tubulão inferior: acumular água líquida e coletar depósitos, de onde podem 

ser drenados; 
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 Tubos ascendentes: gerar e conduzir o vapor ao tubulão superior; 

 Tubos descendentes: conduzir a água líquida ao tubulão inferior; 

 Fornalha: gerar e fornecer a energia necessária ao processo de vaporização 

da água e superaquecimento do vapor; 

 Refratários: Proteger as partes metálicas da caldeira das altas temperaturas 

e refletir a radiação da chama. 

 Chaminé: liberar os gases da combustão realizada na fornalha; 

 Superaquecedor: elevar a temperatura do vapor, secando-o; 

 Preaquecedor de ar: aquecer o ar da combustão, usualmente aproveitando 

o calor dos gases de combustão; 

 Economizador: aquecer a água de alimentação da caldeira, também 

utilizando os gases de combustão; 

 Bomba de circulação forçada: manter a circulação de água e vapor no 

interior dos tubos da caldeira, necessário conforme a pressão da caldeira e 

projeto das tubulações; 

 Dessuperaquecedor: Reduzir a temperatura do vapor após o mesmo ser 

superaquecido; 

2.2. FUNCIONAMENTO DE UMA CALDEIRA AQUATUBULAR 

Como descrito anteriormente, nas caldeiras aquatubulares, a água passa por 

dentro dos tubos e os gases da combustão passam por fora dos tubos. Estes tubos são 

usualmente conectados entre dois tubulões cilíndricos, o tubulão inferior e o tubulão 

superior. O tubulão inferior tem seu nível mantido totalmente cheio e o tubulão superior 

em cerca de 50% de seu nível [2]. 

Como pode ser observado na Figura 2.2, com o aquecimento, a água circula do tubo 

descendente, que está mais distante da fonte de calor, para o tubo ascendente, que está 

mais próximo da fonte de calor. Nos tubos ascendentes a água se aquece e transforma-se 

em vapor. À medida em que este processo ocorre, mais vapor é liberado, reduzindo o nível 

do tubulão superior, que é corrigido adicionando-se mais água ao sistema através da 

válvula localizada na entrada do tubo distribuidor [4].  
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Figura 2.2 – Modelo esquemático caldeira aquatubular [5] 

 

A água fria adicionada no tubulão superior desce através dos tubos descendentes 

para o tubulão inferior. Em contrapartida, nos tubos ascendentes, que estão mais 

próximos da fonte de energia e onde ocorrerá a formação de vapor, ocorre uma redução 

na massa específica do fluido devido à presença do vapor. Por consequência, irá ocorrer 

um diferencial de pressão hidrostática entre estes e os tubos descendentes, assim, é 

gerado um fluxo do lado descendente para o ascendente, fenômeno físico denominado 

efeito termossifão. Ao chegar ao tubulão superior e encontrar a superfície livre, o vapor 

sairá, separando-se do líquido e sendo acumulado [4].  

  Variação do Nível em Caldeiras Aquatubulares  

Uma caldeira aquatubular, operando em condições estáveis, terá em seu sistema 

uma certa massa de água e vapor, que possuem uma densidade média, que depende das 

condições operacionais naquele momento. Esta densidade média e a proporção 

volumétrica vapor-água permanecerão constantes durante o tempo em que a taxa de 

evaporação da caldeira permanecer constante.  

Ao se aumentar a carga da caldeira, ou seja, aumentar a quantidade de combustível 

e oxigênio no sistema de combustão, a concentração de bolhas de vapor abaixo da 

superfície de água crescerá, ocasionando uma variação da proporção volumétrica na 

mistura vapor-água e um decréscimo na densidade média da mistura [6]. Como a massa 

do sistema sofreu uma variação insignificante, mas a densidade média decresceu, o 

resultado será um aumento imediato no volume da mistura vapor-água. Devido ao fato de 
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que o único local por onde pode ocorrer expansão volumétrica é no tubulão superior, 

ocorre um aumento imediato no nível de água deste tubulão, mesmo que não tenha sido 

adicionada água ao sistema. Tal efeito de aumento de nível é chamado de expansão [2].  

Por outro lado, quando a carga da caldeira é reduzida, a concentração de bolhas de 

vapor na mistura diminui, ocasionando um aumento na densidade média da mistura [6]. 

Como a massa de água e vapor praticamente não sofre variação e a densidade média da 

mistura vapor-água aumentou neste caso, o resultado é uma redução imediata no volume 

da mistura vapor-água. Tal diminuição de volume causa uma redução no nível do tubulão 

superior, ainda que não tenha sido retirada água do sistema. Por sua vez, este efeito é 

denominado contração [2]. 

Deve-se ressaltar que vários fatores podem influenciar as magnitudes da contração 

e da expansão. Os principais fatores são: o tamanho do tubulão superior e a pressão de 

operação da caldeira. No primeiro fator, quanto maior o tubulão, menor a magnitude da 

expansão e da contração. No segundo, quanto maior a pressão, maior a densidade do 

vapor, que vai se aproximando da densidade da água líquida, assim, a variação na 

densidade da mistura é menor, reduzindo a magnitude da expansão e da contração [2]. 

        Obviamente, outro fator que causa grandes alterações no nível do tubulão superior é 

a variação da vazão de água de alimentação, consistindo assim, na principal variável a ser 

manipulada a fim de se realizar o controle de nível no tubulão superior. 

 Variação da Pressão em Caldeiras Aquatubulares 

A variação da pressão em caldeiras aquatubulares está diretamente ligada ao 

sistema de combustão, pois no sistema de combustão das caldeiras, o ar e o combustível 

são completamente misturados, sendo em seguida queimados na câmara de combustão. 

Este processo converte a energia química do combustível em energia térmica, que é 

transferida para o sistema vapor-água para a geração de vapor. Como o vapor produzido 

está confinado em um espaço delimitado, a pressão do sistema irá variar de acordo com a 

quantidade de vapor produzida [3].   

A pressão de vapor deve ser mantida em uma faixa de variação estreita, pois este 

vapor é usualmente utilizado em equipamentos complexos e que necessitam operar com 

grande estabilidade, como é o caso das turbinas. Além das questões de segurança que 
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também estão envolvidas no processo. Esta pressão é controlada variando-se as vazões 

de combustível e de ar de combustão que são injetados no queimador. Assim, quanto 

maior a vazão de combustível, maior a troca de calor, maior a vaporização [7]. 

Tendo em vista a importância da combustão neste processo, os elementos que 

constituem esta reação química e suas particularidades serão tratadas na Seção 2.3. 

 Vazão de Vapor em Caldeiras Aquatubulares  

Uma caldeira operando em seu regime estável possui uma determinada saída de 

vazão a certa pressão. Se a vazão de vapor aumentar irá aumentar o volume do sistema 

vapor-água, como consequência a pressão irá diminuir, ocorrendo um desequilíbrio no 

sistema. Para compensar este distúrbio, o sistema de controle deve aumentar as vazões 

de combustível e ar de combustão para aumentar a produção de energia térmica que irá 

aumentar a produção de vapor a fim de se normalizar a pressão do sistema. Este aumento 

da produção de vapor irá reduzir o nível do tubulão, acionando assim o sistema de 

controle de nível da caldeira que injetará mais água no sistema. Todos os distúrbios 

cessam quando o sistema atingir seu novo ponto de equilíbrio, com a pressão e nível 

estabilizados no ponto de referência para a nova vazão de vapor [5]. 

A vazão de vapor não é uma variável controlada no sistema da caldeira, seu valor 

é determinado pelos consumidores deste vapor. Desta maneira, esta variável é tratada 

como um distúrbio no processo, pois a variação na vazão de vapor gera mudanças nas 

duas variáveis que podem ser controladas no sistema: a pressão e o nível, como descrito 

anteriormente. 

2.3. COMBUSTÃO EM CALDEIRAS AQUATUBULARES 

A reação de combustão ocorre quando um combustível, usualmente um 

combustível fóssil, reage com o oxigênio presente no ar, produzindo energia térmica. 

Como descrito anteriormente, esta energia térmica é usada em geradores, fornos e em 

caldeiras, que são o objeto de estudo deste trabalho. Aqui são revisados os elementos 

básicos relativos à reação de combustão e às variáveis que podem ser controladas neste 

processo.  



 
 

23 
 

 Elementos da Combustão 

A combustão pode ser definida como uma reação química exotérmica rápida entre 

duas substâncias, um combustível e um comburente. O combustível é a substância que 

queima, que se oxida, contendo em sua composição, principalmente, carbono e 

hidrogênio, e, usualmente em menores teores, outros elementos reagentes como oxigênio 

e enxofre, ou até mesmo elementos que não participam da reação de combustão, como a 

água por exemplo. O comburente é o componente da reação de combustão que fornece o 

oxigênio. Em geral é usado o ar atmosférico pois este apresenta a vantagem de não ter 

custo de fornecimento. No entanto, o ar atmosférico contém relativamente pouco 

oxigênio, 21% em porcentagem volumétrica, além de trazer sempre alguma umidade [3].  

Os produtos da combustão são tipicamente gasosos. Entretanto, os elementos do 

combustível que não se oxidam ou já estão oxidados vão constituir as cinzas. Os 

combustíveis podem ser classificados de acordo com seu estado físico nas condições 

ambientes em [3]: 

 Sólidos: madeira, bagaço de cana, carvão mineral, carvão vegetal, coque de 

carvão, coque de petróleo, entre outros; 

 Líquidos: derivados de petróleo, óleo de xisto, alcatrão, álcool, óleos 

vegetais, entre outros;  

   Gasosos: metano, hidrogênio, gases siderúrgicos (gás de coqueria, gás de 

alto forno, gás de aciaria), biogás, entre outros. 

Existem também alguns combustíveis que podem situar-se em uma ou outra 

classificação, dependendo da pressão. Por exemplo, o gás liquefeito de petróleo, ou GLP, 

uma mistura de butano e propano, sob pressões relativamente altas, pode estar no estado 

líquido [3]. 

O gás natural, que é o combustível utilizado nos cálculos do projeto, como 

encontrado na natureza é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos cujo componente 

preponderante sempre é o Metano. Além dos hidrocarbonetos, fazem parte da 

composição do gás natural bruto outros componentes, tais como o Dióxido de Carbono 

(CO2), o Nitrogênio (N2), Hidrogênio Sulfurado (H2S), Água (H2O), Ácido Clorídrico (HCI), 

Metanol e impurezas mecânicas. Já o gás natural comercial possui composição variada e 

depende da composição do gás natural bruto, do mercado atendido, do uso final e do 
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produto gasoso que se deseja. Apesar desta variabilidade da composição, são parâmetros 

fundamentais que determinam a especificação comercial do gás natural o seu teor de 

enxofre total, o teor de gás sulfídrico, o teor de gás carbônico, o teor de gases inertes, o 

ponto de orvalho da água, o ponto de orvalho dos hidrocarbonetos e o poder calorífico. 

Sendo esta última característica a mais relevante para o trabalho em questão, pois o poder 

calorífico representa a quantidade de energia liberada por unidade de massa ou de 

volume na combustão completa de um combustível, e depende basicamente da 

composição química de cada combustível.  

Existem dois tipos de poder calorífico: o poder calorífico superior (PCS) e o poder 

calorífico inferior (PCI). O primeiro é dado pela soma da energia liberada na forma de 

calor e da energia gasta na vaporização da água que se forma em uma reação de oxidação. 

O segundo, por sua vez, corresponde somente à energia liberada na forma de calor. O PCI, 

por representar apenas a energia liberada na forma de calor, foi utilizado como 

propriedade principal na realização dos cálculos deste trabalho [8]. 

 Reações de Combustão  

O conhecimento das reações de combustão permite estimar o requerimento de ar 

teórico e as condições reais de sistemas utilizando combustíveis. Na Tabela 2.1 é 

apresentada algumas reações elementares para o estudo da combustão, que 

correspondem à oxidação completa e incompleta do carbono, à oxidação do hidrogênio e 

à oxidação do enxofre, respectivamente. É apresentado também o calor liberado em cada 

reação, por unidade de massa do combustível [3]. 

 

Tabela 2.1- Reações de Combustão Típicas e Energia Liberada [3] 
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Pode-se observar que para cada caso existe uma quantidade determinada de 

oxigênio a ser fornecido, no caso fornecido por meio do ar. A combustão completa ocorre 

quando todos os elementos contidos no combustível (C, H, S e outros) combinam com 

oxigênio do ar, fornecendo os produtos finais estáveis quimicamente. Neste sentido, a 

segunda reação apresentada para o carbono, com a formação de monóxido de carbono, 

não é completa. Observa-se que, nesse caso, a energia liberada é bem menor que em sua 

oxidação total [3].  

A proporção exata de ar e combustível para uma combustão completa é conhecida 

como relação ar/combustível estequiométrica, uma propriedade característica de cada 

combustível [2]. Por exemplo, a maioria dos derivados de petróleo requer da ordem de 14 

kg de ar por kg de combustível. É importante destacar que esta quantidade de ar varia de 

acordo com a temperatura e a pressão [3]. 

 Ar para Combustão 

Para se alcançar o máximo de eficiência na combustão, reduzindo custos e os 

impactos ao meio ambiente, a queima do combustível precisa ser completa. Assim, 

quantidades certas de combustível e ar precisam ser misturadas sob condições 

apropriadas de turbulência, temperatura e pressão para que isso ocorra. Embora 

teoricamente valores estequiométricos de ar e combustível produzam a combustão 

perfeita, extraindo a máxima energia do combustível, esta é quase impossível de ser 

atingida na prática, possível apenas ambientes controlados, o que não é o caso. Assim, 

perdas de calor no processo são inevitáveis, sendo impossível de se alcançar 100% de 

eficiência na combustão [9].       

Na prática, para se alcançar a combustão completa, utiliza-se uma quantidade de 

ar superior a quantidade estequiométrica, este ar adicional é chamado de excesso de ar. 

O ar estequiométrico calculado mais o excesso de ar é chamado de ar total [2]. 

O aumento da porcentagem de excesso de ar reduz a temperatura da chama e 

reduz a taxa de transferência de calor da caldeira. Isso ocorre porque o ar, além do 

oxigênio, sempre traz consigo uma massa elevada de nitrogênio, gás inerte que arrasta 

para a chaminé parte do calor gerado na reação. Por outro lado, a redução do excesso de 
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ar reduz a massa dos gases de combustão e aumenta a transferência de calor para geração 

de vapor, melhorando o rendimento da caldeira [3]. 

 

Figura 2.3 – Perdas devido ao Excesso de Ar VS Perdas Devido a Queima Incompleta do Combustível [2] 

 

 Pode-se observar, na Figura 2.3, que as perdas por excesso de ar aumentam em 

proporção muito menor que as perdas devido ao combustível não queimado. No entanto, 

mesmo com perdas com taxas menores, o excesso de ar deve ser controlado para se 

manter a eficiência do processo de combustão [2]. 

O excesso mínimo de ar a ser adotado depende tanto do tipo de combustível como 

do sistema de combustão, já que se trata de buscar uma mistura adequada entre o 

combustível e o comburente. Em geral, gases combustíveis permitem uma mistura 

adequada sem dificuldade, e os excessos de ar situam-se usualmente entre 5 a 10%. Para 

um combustível líquido, em função de sua viscosidade, pode ser requerido menos de 10% 

de excesso de ar ou mais de 30%. No caso dos combustíveis sólidos o excesso de ar 

depende muito da granulometria e da forma de alimentação do combustível. Um 

combustível bem moído e alimentado em suspensão pode comportar-se como um óleo 

pesado, enquanto lenha em pedaços grandes sobre uma grelha fixa pode requerer de 60 

a 120% de excesso de ar [3]. 

Após o estudo realizado nesta Seção, pode-se concluir que o gás natural, 

combustível escolhido para se desenvolver os cálculos do projeto, por seu estado gasoso 

e suas características físico-químicas naturais, qualquer processamento desta substância 

exigirá um tratamento termodinâmico assim como outros gases. Outro ponto importante 
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a se destacar, é o percentual de excesso de ar para o gás natural. Neste projeto será 

utilizado um valor de 10% de excesso de ar para se definir a proporção ar/combustível, 

que é controlada segundo a estratégia de controle independente, que é explicada na 

próxima seção. 

2.4. ESTRATÉGIAS TÍPICAS DE CONTROLE DA COMBUSTÃO  

Como foi descrito nas Seções anteriores, a operação de caldeiras exige que certos 

parâmetros sejam controlados. Para estabelecer este controle são necessárias estratégias 

específicas para cada variável de acordo com os objetivos de controle e a demanda do 

sistema. Os controles típicos são: controle de nível, controle da pressão do vapor 

produzido, controle da vazão de ar, controle da vazão de combustível e controle do 

excesso de ar. Com exceção do controle de nível, os outros tipos de controles se 

relacionam no sistema de combustão da caldeira, que é o objeto de estudo deste trabalho. 

As malhas de controle de combustão em caldeiras que utilizam combustível líquido 

ou gasoso mantêm a pressão do vapor variando a vazão do combustível e do ar de 

combustão injetados nos queimadores. Quanto maior a vazão do combustível e do ar de 

combustão, maior a troca de calor e, consequentemente, maior a produção de vapor [2].  

Esse controle se faz necessário pois a pressão em uma situação de aumento de consumo 

de vapor, mantidas as vazões de água, de combustível e ar, a pressão tende a cair. Havendo 

uma diminuição no consumo de vapor, a pressão tende a aumentar [5]. 

Estas malhas também procuram manter a relação ar/combustível na faixa mais 

estreita possível pois, como foi mostrado anteriormente, o excesso de ar influencia muito 

no rendimento da caldeira [2].  

 Controle com Acionamento Mecânico 

No controle de combustão com acionamento mecânico, utiliza-se apenas um 

controlador (PRC). Este controlador controla a pressão de vapor atuando em um 

acionador mecânico, que por sua vez, posiciona o damper de ar e a válvula de combustível 

por meio de alavancas, como pode ser observado na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 - Sistema de Controle da Combustão com Acionamento Mecânico [2] 

 

Este sistema de controle possui uma grande deficiência no que se refere ao ajuste 

da relação ar/combustível, pois o ajuste só pode ser realizado modificando a posição das 

alavancas de acionamento do damper de ar e da válvula de combustível. Assim, o controle 

da combustão por acionamento mecânico é geralmente utilizado em caldeiras de pequeno 

porte e com poucas variações de carga [2]. 

 Controle com Acionamento Independente 

O sistema de controle com acionamento mecânico pode ser melhorado se a válvula 

de controle de combustível e o acionador do damper forem acionados de maneira 

independente pelo controlador de pressão (PRC). Eliminam-se, assim, os problemas 

inerentes aos acionamentos mecânicos e aumenta-se a flexibilidade operacional. 

Nessa malha de controle, Figura 2.5, o controlador de pressão atua diretamente na 

válvula de combustível, enquanto o sinal de controle do damper é polarizado de acordo 

com a relação ar/combustível desejada.  
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Figura 2.5 - Sistema de Controle da Combustão com Acionamento Independente [2] 

 

Como pode ser observado na Figura 2.5, nesse tipo de malha de controle, a válvula 

de combustível e o damper de ar são posicionados em função do sinal de saída do 

controlador de pressão (PRC). Assim, assume-se que cada posição da válvula de 

combustível representa um valor repetitivo de vazão de combustível e, de maneira 

similar, que cada posição do damper de ar representa um valor repetitivo de vazão do ar 

de combustão. Por este motivo, ao se utilizar esta malha de controle, deve-se fazer uma 

caracterização no acionador do damper de ar e, caso seja necessário, na própria válvula 

de combustível, de forma a garantir o correto posicionamento dos equipamentos e o 

adequado alinhamento das vazões [2].  

O sistema de controle com acionamento independente apresenta como vantagens, 

a funcionalidade, a rápida resposta e a boa relação custo/benefício. Por outro lado, 

apresenta como desvantagem, o fato de depender do correto ajuste da válvula e do 

acionador do damper para se obter a relação correta de ar/combustível [2].  
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 Controle com Medição da Vazão do Ar de Com bustão e do 
Combustível 

Este sistema de controle é semelhante ao estudado anteriormente, a diferença é 

que nessa malha de controle utiliza-se medição e controle específicos para o ar de 

combustão e combustível. 

Nesse caso, Figura 2.6, são utilizados dois transmissores de vazão e um 

transmissor de pressão. Os transmissores de vazão medem a vazão do ar de combustão e 

do combustível e as enviam para o controlador de vazão (FIC), que é responsável por 

manter a razão ar/combustível nos valores especificados. Enquanto o transmissor de 

pressão mede a pressão e a envia para o controlador de pressão (PRC). Os transmissores 

são dimensionados para fornecerem saídas iguais quando a razão ar/combustível estiver 

no valor especificado [2]. Deve-se destacar o extrator de raiz quadrada (FY), depois dos 

transmissores. Estes devem ser utilizados pois os métodos de medição de vazão típicos, 

como o Tubo de Venturi e a Placa de Orifício, realizam esta medição por meio da variação 

de pressão, que relaciona-se com a vazão por uma função quadrática.  

Figura 2.6 - Sistema de Controle da Combustão com Medição da Vazão de Ar e do Combustível [2] 

 

Nesta malha de controle, o controlador (PRC) mantém a pressão de vapor atuando 

na válvula de combustível e no somador (FY). O somador recebe os sinais do PRC e do FIC 
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e envia a resultante para o damper de ar. Nas condições de equilíbrio, a saída do somador 

variará de acordo com o sinal recebido do PRC, uma vez que o sinal de saída do FIC estará 

fixo enquanto os transmissores de vazão estiverem gerando sinais iguais. Nas transições, 

os sinais dos transmissores de vazão serão diferentes, logo, o FIC irá variar sua saída, até 

que o sinal que o somador (FY) envia ao damper de ar restabeleça as condições de 

equilíbrio, ou seja, que os transmissores de vazão voltem a gerar sinais iguais [2]. 

Pode-se observar que, neste controle, apesar de se elevar o custo do projeto, 

devido a instalação dos transmissores de vazão, a razão de ar/combustível pode ser 

mantida mais próxima dos valores especificados. 

Das três estratégias de controle apresentadas, a que mais se adequa aos objetivos 

deste trabalho é a estratégia de controle com acionamento independente. Isso se deve ao 

fato dessa estratégia de controle apresentar uma relação ar/combustível que pode ser 

variada sem alterar o sistema mecânico e por depender apenas de um controlador.  
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Capítulo 3 

Segurança em Caldeiras 

Uma das partes mais importantes do sistema de automação de uma caldeira são os 

equipamentos de segurança, pois estes são os responsáveis pelos intertravamentos do 

sistema, ou seja, irão interromper o funcionamento do sistema quando ocorrer alguma 

falha. Estes intertravamentos seguem condições específicas definidas por normas 

regulamentadoras feitas para garantir a segurança durante o funcionamento do processo 

de produção de vapor. Este capítulo define as principais normas regulamentadoras do 

sistema de uma caldeira e a arquitetura mínima necessária do sistema de alimentação de 

gás para garantir a segurança durante a operação do equipamento [10]. 

3.1. AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICADAS EM CALDEIRAS 

As principais normas regulamentadoras dos sistemas de caldeiras são a NR-13 

Norma Regulamentadora para Caldeiras e Vasos de Pressão, a NBR-12313, Norma 

Brasileira para Sistemas de Combustão, e a norma norte americana com aceitação 

internacional, NFPA 85 – Boiler and Combustion System Hazard (Riscos em Caldeiras e 

Sistemas de Combustão). Sendo que, a NR-13 é a norma geral que estabelece parâmetros 

e responsabilidades relativos às atividades de instalação, operação, manutenção e 

inspeção de caldeiras e vasos de pressão [1], a NBR-12313 estabelece os requisitos 

mínimos para sistemas de combustão, no que diz respeito à segurança para as condições 

de partida operação e parada de equipamentos que utilizam gás [11], por fim a NFPA 85, 

que estabelece os requisitos mínimos para instalação, operação, treinamento e 

manutenção de caldeiras e requisitos para queima de combustível, suprimento de ar, e 

remoção de produtos da combustão [12].  

A norma utilizada como base para este trabalho foi a NFPA 85, devido a sua maior 

abrangência no que diz respeito a sistemas automatizados para controles de caldeiras e 

também devido ao fato de ser uma norma aceita internacionalmente.  
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3.2.  INTERTRAVAMENTOS EM CALDEIRAS 

O sistema de segurança de uma caldeira tem como finalidade proteger o 

equipamento de possíveis falhas operacionais ou de seu sistema de controle. Os acidentes 

com caldeiras podem causar enormes danos, gerar vítimas fatais e levar a interrupção do 

processo por longos períodos [13].  

De maneira geral, o sistema de segurança deve proteger o equipamento contra os 

seguintes perigos [10]: 

 Sobre-pressão que pode levar a explosões; 

 Superaquecimento de partes metálicas com risco de explosão, 

principalmente devido ao baixo nível de água no tubulão superior; 

 Formação de mistura explosiva, devido a falha no estabelecimento da 

chama por exemplo; 

 Implosão da fornalha devido ao desbalanceamento de sopradores de 

tiragem. 

 Tipos de Intertravamentos em Caldeiras Aquatubulares a Gás   

Segundo a norma NFPA 85, o sistema de proteção automático da caldeira deve 

realizar o processo de desligamento da mesma sob as seguintes condições [12]: 

 Alta pressão de gás; 

 Baixa pressão de gás; 

 Falha no suprimento de ar; 

 Falha no estabelecimento da chama; 

 Falha de energia; 

 Alta pressão do vapor;  

 Alta temperatura do vapor; 

 Nível baixo de água no tubulão superior. 

Pode-se observar que todas as condições de intertravamento são condições 

críticas para o processo, condições nas quais, caso o sistema não seja desligado 

rapidamente, podem causar explosões ou no mínimo danos permanentes aos 

equipamentos do sistema. 



 
 

34 
 

 Arquitetura com os Requisitos de Segurança do Sistema de 
Combustão a Gás 

O sistema de combustão tem como base o cavalete de gás que leva o combustível 

para o queimador, e deve ser constituído por um piloto, tubulação menor responsável por 

manter o fluxo de combustível para o queimador-piloto, que realiza o acendimento inicial, 

e por uma tubulação principal maior responsável por garantir o fluxo de combustível que 

manterá a chama principal acesa [13]. A Figura 4.1 apresenta os requisitos mínimos do 

sistema de gás do queimador principal, segundo a norma NFPA 85. A legenda do sistema 

é mostrada na Tabela 3.1.  

Figura 3.1 - Cavalete de gás do queimador principal segundo NFPA 85 

 

 

Tabela 3.1 - Legenda dos componentes dos cavaletes de gás 

A Válvula de Bloqueio Automática, NF; L Conexão Para Teste de Estanqueidade 

C Válvula de Descarga Automática, NA; M Medidor de Vazão de Gás (Opcional) 

D Válvula de Controle de Fluxo de Gás N Filtro Separador de Condensado 

H Filtro de Gás Q Pressostato de Alta 

I 
Intertravamento da Válvula de Bloqueio (Indica Posição 
Fechada) R Pressostato de Baixa 

J Regulador de Pressão a jusante S Manômetro 

K Válvula de Bloqueio Manual da Linha de "Vent" T Válvula de Bloqueio Manual 

 

    Na Figura 3.2 é mostrado os requisitos recomendados para o sistema de gás do 

queimador piloto, seguindo a mesma simbologia apresentada na Tabela 3.1. Em relação a 

este sistema destaca-se o fato de que, pela norma, não é necessária a utilização da válvula 

de vent. 
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Figura 3.2 - Cavalete de gás do queimador piloto segundo NFPA 85 

 

É importante destacar alguns detalhes em relação ao sistema descrito na 

Figura 3.1 e na Figura 3.2. Primeiro em relação as válvulas de bloqueio automático, 

presente tanto na tubulação principal quanto na tubulação piloto, duas em cada. 

Essas válvulas são responsáveis por bloquear o fluxo de gás em caso de falha. As 

válvulas de bloqueio automático devem possuir as seguintes características: 

devem ser normalmente fechadas (NF), ou seja, quando desenergizadas devem 

permanecer fechadas; devem abrir totalmente ou fechar totalmente, e a 

característica principal, deve possuir fechamento rápido, com tempo máximo de 

fechamento de um segundo [12]. 

Pode-se observar que antes e depois das válvulas de bloqueio automáticas 

são colocados pressostatos, antes um pressostato de baixa pressão e depois um 

pressostato de alta pressão, esses pressostatos tem como função enviar sinal para 

bloqueio do sistema quando a pressão do gás está muito baixa ou quando a pressão 

do gás está muito alta. 

Outro equipamento que merece destaque é a válvula de descarga 

automática, também chamada de válvula de “vent”, pois este sistema é responsável 

por eliminar para atmosfera os resquícios de gás entre as duas válvulas de 

bloqueio, por esse motivo essa válvula é sempre normalmente aberta (NA) 

enquanto as válvulas de bloqueio são NF quando desenergizadas [12]. 

Observa-se também, que mesmo com a presença de válvulas automáticas as 

tubulações devem possuir uma válvula de bloqueio manual em seu início, que tem 

como objetivo bloquear o fluxo de gás para manutenção de algum equipamento ou 

mesmo da tubulação. 
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Como pode ser observado, a estrutura descrita nesta Seção fornece a base 

necessária para o entendimento da sequência de desligamento de uma caldeira 

quando ocorre uma falha no sistema, tal conhecimento é a chave para se 

implementar os requisitos de segurança durante a operação da caldeira. 

 Sequência de Desligamento de Segurança em Uma Caldeira  

A norma NFPA 85 também estabelece a sequência para desligamento do sistema 

caso ocorra uma das falhas descritas na Seção 3.2.1. A sequência de desligamento deve 

ser executada de maneira automática e gerar um alarme para visualização do operador. A 

sequência é composta das seguintes etapas: 

 

1- Bloqueio do fornecimento de combustível para queimador principal; 

2- Bloqueio do fornecimento de combustível para o queimador piloto e 

interrupção do ignitor;  

3- Realizar uma pós-purga da câmara de combustão para eliminação dos 

resquícios de gás combustível, que deve durar no mínimo 15 segundos; 

4- Desligar o sistema de circulação de ar depois da pós-purga, se necessário; 

5- Emitir ordem para reset manual.  

  

Pode-se observar que a sequência de desligamento do sistema realiza o bloqueio 

iniciando do elemento que oferece maior risco, devido ao seu porte e condições de 

trabalho que envolvem altas vazões de gás combustível. Em seguida, os elementos que 

ainda oferecem risco de causar uma explosão devem ser desligados, neste caso o piloto e 

o ignitor. Por fim, realiza-se a pós-purga a fim de se eliminar os gases do interior da 

câmara de combustão e emite-se um sinal de alarme junto com a ordem para o reset 

manual. Assim, o sistema só pode realizar nova tentativa de acendimento após o 

reconhecimento do alarme e do reset realizado pelo operador. 
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 Sistema de Gerenciamento da Combustão 

O Sistema de Gerenciamento da Combustão, também chamado de Sistema de 

Gerenciamento de Chama (BMS), tem como principais funções garantir condições seguras 

para inicialização, operação e desligamento do sistema de combustão. Este sistema 

basicamente é composto por dois equipamentos, o módulo responsável pela lógica, 

usualmente um PLC de segurança destinado para este fim e os detectores de chama. Após 

a lógica do sistema ser configurada e o comissionamento realizado o Sistema de 

Gerenciamento de Chama deve garantir a segurança e sequenciar a operação da 

combustão. Essa sequência de operação é mostrada na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Sequência de Operação do Sistema de Gerenciamento de Chama 

 

 

 Observa-se na Figura 3.3 a sequência de operação do Sistema de Gerenciamento 

de Chama, que deve seguir os seguintes procedimentos [14]: 

1- Inicialmente, o CLP ou equipamento responsável verifica os requisitos de 

segurança e intertravamentos do sistema e depois permite a inicialização; 

2- Pré-Purga da Câmara de Combustão – O CLP checa se as permissões para purga 

estão no status correto, ou seja, os intertravamentos são respeitados e se o 

sistema de ar forçado está funcionando corretamente. Tipicamente, o sistema 

irá esperar pelo comando do operador para iniciar o sistema, mesmo com todos 
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os requisitos iniciais respeitados. Inicializado o sistema, a purga é realizada 

pelo tempo pré-estabelecido. Assim que for finalizada é interessante que o 

sistema emita um aviso de “Purga Completa” ao operador; 

3- Ignição do Piloto – Assim que a pré-purga é realizada o sistema está pronto 

para iniciar o acendimento do piloto.  As válvulas de bloqueio do piloto são 

energizadas, abrindo-se, e o transformador de ignição também entra em 

operação. Após a chama acesa o detector entra em funcionamento para testar 

se a chama foi acesa corretamente. Em caso negativo, as válvulas de bloqueio 

se fecham automaticamente. Em caso positivo, segue-se para o acendimento do 

queimador principal; 

4- Acendimento Queimador Principal – O CLP continua a checar as permissões 

para funcionamento seguro, antes de iniciar o acendimento do queimador 

principal. Os dois principais requisitos nesta etapa são: pressão de ar e de 

combustível dentro dos limites estabelecidos, e piloto devidamente aceso. 

Assim, inicia-se o processo energizando as válvulas de bloqueio e a válvula de 

“vent”, as válvulas de bloqueio se abrem e a válvula de “vent” se fecha. Com o 

damper de ar e a válvula de controle na posição de acendimento, o processo 

continua. O detector de chama do queimador principal é ativado e realiza o 

teste da chama semelhante ao realizado na chama piloto. Caso não seja 

detectada a chama, as válvulas de bloqueio são desenergizadas e fecham-se 

quase que instantaneamente, em menos de um segundo. Se a chama estiver 

corretamente acesa o Sistema de Gerenciamento de Chama entrega a operação 

ao Sistema de Controle. 

5-  Sistema de Controle – O sistema de controle é responsável pela operação 

automática da combustão de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo 

operador. É importante destacar que mesmo nesta parte do processo os 

requisitos de segurança continuam sendo testados constantemente.  

Pode-se concluir que o Sistema de Gerenciamento de Chama constitui-se em um 

equipamento indispensável para operação correta de uma caldeira, pois garante que os 

requisitos de segurança impostos pelas normas, em destaque a NFPA 85, sejam 

corretamente respeitados. Assim, a sequência de funcionamento de um BMS, de acordo 

com a norma NFPA, serve como base para o desenvolvimento da parte do programa 

responsável pela segurança e sequenciamento da ignição do sistema. 
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Capítulo 4 

Emulação do Sistema de Combustão 

A fim de se obter a resposta do sistema implementado no CLP em uma situação 

mais próxima da realidade é necessário realizar a simulação da operação de uma caldeira. 

Esta operação será restrita ao sistema de controle da pressão de vapor, que depende 

diretamente da parte de combustão da caldeira, foco deste trabalho. A modelagem e 

simulação do sistema de combustão segue as seguintes etapas:  cálculo das propriedades 

do gás natural, cálculo das vazões máximas de ar e gás, modelagem por função de 

transferência, validação do modelo e implementação no Arduino. Estas etapas são 

descritas nas Seções a seguir. 

4.1. CÁLCULO DO PODER CALORÍFICO DO GÁS NATURAL 

Como descrito anteriormente, o poder calorífico é uma propriedade importante 

dos combustíveis e serve como base para se prever aproximadamente a quantidade de 

calor gerada em um sistema de combustão.  

Conforme mostrado no Capítulo 2, o gás natural é composto por uma mistura de 

gases, assim, para se calcular o PCI específico é necessário definir a composição do gás 

natural utilizado como base de cálculos. Com o objetivo de se aproximar de uma aplicação 

real, este trabalho utiliza a composição do gás natural do Rio de Janeiro [3]. A composição 

deste gás é dada por: 89,44% de Metano (CH4), 6,7% de Etano (C2H6), 2,26% de Propano 

(C3H8), 0,46% de Butano (C4H10), 0,34% de Dióxido de Carbono (CO2) e 0,8% de 

Nitrogênio (N2). Conforme literatura, conhecendo-se a composição do combustível é 

possível determinar o poder calorífico total da mistura por meio da soma do poder 

calorífico de cada fração do composto [8]. Assim, utilizando os valores apresentados na 

literatura para cada fração de combustível, temos que o poder calorífico do gás natural do 

Rio de Janeiro 39,1586 MJ/Nm3, que é equivalente a 9359,13 kcal/Nm3, nas condições 

padrões de temperatura e pressão (0° C e 1 atm) [8]. 
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4.2. CÁLCULO DAS VAZÕES MÁXIMAS DE AR E DE GÁS  

Para o cálculo das vazões máximas de ar e de gás será usado como base as 

características de um queimador real, com capacidade de 10,5 MBtu/h, que equivale a 

2.645,95 Mcal/h. Utilizando este valor é possível calcular aproximadamente a vazão de 

combustível necessária para se produzir 2.645,95 Mcal/h. Dividindo-se este valor pelo 

valor do PCI calculado, temos a vazão de 282,71 Nm3/h. De maneira semelhante, para o 

piloto considera-se a capacidade de 86.220 kcal/h, realizando-se os cálculos obtém-se a 

vazão igual a 9,21 Nm3/h [15]. 

Por sua vez, a vazão de ar máxima é definida e é dada por 1960 scfm (pés cúbicos 

por minuto, 0° e 1 atm), que é equivalente a 3146 Nm3/h. Para fins práticos utiliza-se uma 

vazão ligeiramente superior, equivalente a 3500 Nm3/h, afim de se atender a proporção 

ar/combustível em todos os pontos da curva [15]. 

4.3. MODELO REPRESENTATIVO DO PROCESSO 

A parte mais importante no desenvolvimento da simulação é a escolha de um 

modelo que represente aproximadamente as condições dinâmicas de operação de uma 

caldeira. Neste trabalho, o modelo escolhido foi elaborado em [5] seguindo as premissas 

dos trabalhos desenvolvidos em [6] e [16]. Este modelo representa o sistema em um 

processo integrador, representado pela função de transferência da Equação 4.1 [5].  O 

modelo considera como variável de entrada a energia em forma de calor e como variável 

de saída a pressão de vapor. 

𝐺𝑝 =
2,95 × 10−8

𝑠
 

           

                                          ( 4.1) 

 

 

É importante destacar que o modelo utilizado é uma simplificação do processo, 

pois considera apenas a energia fornecida pelo combustível, em um sistema real outros 

fatores podem influenciar o comportamento da pressão de vapor ao longo do tempo, tais 

como: entalpia da água de alimentação, entalpia do vapor de saída e vazão de água de 
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alimentação. No entanto, para os objetivos deste trabalho, estas outras variáveis podem 

ser consideradas constantes, conforme o modelo elaborado por Nikiel.  

Outro ponto importante são as limitações do modelo utilizado. Segundo Nikiel, o 

modelo empírico utilizado como base para elaboração do modelo simplificado utiliza 

propriedades termodinâmicas que vão de 0 bar a 15 bar, assim, os valores que estão fora 

dessa faixa podem não ser representados com fidelidade ao processo. É relevante 

destacar também as limitações de resposta do modelo durante o processo de partida e de 

desligamento do sistema, pois o modelo foi obtido considerando as condições iniciais em 

estado estacionário, com pressão igual a 14 bar [7]. 

4.4. SIMULAÇÃO DO MODELO EM MALHA FECHADA 

 A fim de se obter a resposta do modelo em malha fechada, realizou-se uma 

simulação no Simulink utilizando a função de transferência da Equação 5.1 e um 

controlador projetado de acordo com a dinâmica do processo.  

Por meio da função de transferência do modelo escolhido é possível propor uma 

estratégia de controle para a pressão de vapor da caldeira. O modelo escolhido trata-se de 

um integrador com uma entrada e uma saída. Devido a essas características, a estratégia 

de controle escolhida é o controle por realimentação, que possui como princípio de 

atuação a correção da saída, aproximando-se de um sinal de referência, sempre que 

ocorrer um distúrbio no processo que se deseja controlar.   

Para que o controlador possa comparar os sinais de entrada e possa gerar sinais 

de saída de acordo com as unidades de medida, é necessário adicionar um fator de ganho 

a saída do controlador. Assim, deve ser considerada uma relação na proporção de 

combustível fornecido ao processo em função do sinal de saída solicitado pelo controlador 

[5]. 

Considerando os valores calculados anteriormente, temos a vazão máxima de 

282,71 Nm3/h de gás natural, e o poder calorífico de 39,1586 MJ/Nm3, assim, tem-se um 

ganho de aproximadamente 110705,278 (kJ/h) /%, que é a máxima energia fornecida 

pelo queimador. 
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Conforme Smith e Nikiel, um processo integrador deve ter uma sintonia 

preferencialmente com o termo proporcional, assim, a sintonia inicial adotada seguirá 

essa premissa, adotando-se um ganho proporcional igual a 10 [17] [5].  

Pode ser observado na Figura 4.1 o diagrama de blocos no Simulink do sistema de 

controle proposto.   

 

Figura 4.1 - Representação do Modelo no Simulink 

 

Na Figura 4.2 pode-se observar a resposta ao degrau do sistema. Como esperado 

de um sistema integrador em malha fechada, a resposta estabiliza-se com erro nulo. Em 

140 segundos o erro é de 1% em relação ao sinal de entrada. 

Figura 4.2 - Resposta ao Degrau do Modelo Simulado 
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Observa-se na Figura 4.3 a resposta do sistema a um distúrbio na pressão de vapor. 

 

Figura 4.3 - Resposta ao Distúrbio do Sistema Simulado 

 

 

Ao analisar os gráficos das Figuras 4.2 e 4.3, verificamos que a reposta do sistema 

com um ganho proporcional igual a 10 foi satisfatória, com o retorno ao setpoint em 

aproximadamente 140 segundos após o distúrbio.   

4.5. IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO NO ARDUINO 

Para se obter uma simulação dinâmica do modelo escolhido será utilizado um 

Arduíno Uno, programado para que o sinal de saída seja o resultado da integração do sinal 

de entrada.  O código implementado para se obter tal resultado pode ser encontrado no 

Apêndice A.  

Ao se analisar o código observa-se que foi aplicado o conceito de integral para o 

cálculo, no qual realiza-se o somatório do produto da função no tempo (f(t)) com o 

intervalo de tempo (Δt), sendo que o intervalo de tempo é dado em microssegundos, 

utilizando-se a função “micros ()” do Arduino. Esta função retorna o tempo de execução 

do programa em microssegundos. O intervalo Δt é obtido subtraindo-se o último tempo 

amostrado do tempo atual em cada iteração do programa. O valor calculado em cada 

iteração é multiplicado pelo ganho determinado pelo modelo [18]. 
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Observa-se que a integral é calculada em DN.µs, onde DN corresponde a um degrau 

do conversor analógico digital. Assim, é necessário realizar uma conversão para V.s, 

usando como referência 5V, tem-se que cada degrau do conversor é igual a 4,9 mV, dado 

pelo valor de referência dividido por 1024 [18], que é o número de níveis discretos a 

serem amostrados pelo conversor analógico digital de 10 bits e seis canais do Arduino 

[18]. 

Por fim, o resultado da integral controla a saída PWM do Arduino, que mandará 

para a saída um sinal de 0V a 5V proporcional ao valor da integral. 

A fim de se obter um comportamento dinâmico mais próximo da realidade foi 

incluído no modelo implementado no Arduino uma taxa de decaimento linear. Assim, 

como pode ser observado no programa mostrado no Apêndice A, quando o sinal de 

entrada for igual a zero, o sistema irá decrescer linearmente.  
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Capítulo 5 

Projeto do Sistema de Automação, Controle e 
Supervisão 

 Tomando como base o estudo da norma NFPA 85 e da dinâmica de operação de 

uma caldeira aquatubular é proposto neste capítulo um sistema, com base em um 

programa em ladder, para se realizar a partida automatizada da caldeira de acordo com 

as normas, e, posteriormente, o controle da pressão de vapor. Por fim, será desenvolvido 

um supervisório para se monitorar a operação do sistema. O projeto desenvolvido divide-

se em três partes: definição dos softwares e equipamentos utilizados, desenvolvimento 

do programa em ladder e desenvolvimento do supervisório.  

5.1. SOFTWARES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Para se desenvolver o projeto do sistema proposto foram utilizados diversos 

equipamentos e softwares. Dentre os equipamentos, destacam-se o MicroLogix 1200, CLP 

que foi utilizado no projeto, e o Arduíno Uno, peça fundamental para se testar o programa 

desenvolvido. Dentre os softwares, dois merecem destaque, o RSLogix 500, que foi 

utilizado para elaboração do programa em ladder, e o Elipse Scada, que foi utilizado para 

criação do sistema supervisório. Estes equipamentos e softwares são brevemente 

descritos nos tópicos a seguir. 

 MicroLogix 1200 

O MicroLogix 1200, CLP utilizado no projeto, é uma solução que proporciona 

flexibilidade de aplicações para projetos de controle onde o espaço de painel é precioso. 

O MicroLogix 1200 combina elevada funcionalidade e E/S expansível, com dimensões 

compactas de até 136 pontos de entrada e saída.  
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O controlador integra o processador, entradas e saídas embutidas e alimentação. 

Os módulos E/S de expansão proporcionam uma flexibilidade e capacidade de expansão 

para este sistema compacto. 

A programação é realizada por meio do software RSLogix 500, que possui um 

ambiente familiar para quem já utiliza os controladores MicroLogix e SLC-500, o que 

reduz os custos associados com o desenvolvimento de programa e programação de 

usuário [19]. 

 Arduino Uno 

O Arduino Uno, utilizado para implementar o modelo de teste, é uma placa de 

microcontrolador baseado no ATmega328. Tem 14 pinos digitais de entrada / saída (dos 

quais 6 podem ser usados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um clock de 16 MHz, 

uma conexão USB, um conector de alimentação, um cabeçalho ICSP, e um botão de reset. 

Ele contém todo o necessário para suportar o microcontrolador; basta conectá-lo a um 

computador com um cabo USB ou ligá-lo com um adaptador AC para DC ou bateria para 

começar a usá-lo [18].  

Cada um dos 14 pinos digitais do Uno podem ser utilizados como uma entrada ou 

uma saída, usando as funções pinMode (), digitalWrite (), e digitalRead (). Eles operam 

com 5 volts. Cada pino pode fornecer ou receber um máximo de 40 mA e tem um 

resistor pull-up interno (desconectado por padrão) de 20-50 kOhms. Além disso, alguns 

pinos têm funções especializadas [18]: 

 Serial: 0 (RX) e 1 (TX). Usado para receber (RX) e transmitir (TX) dados 

seriais TTL. Estes pinos são ligados aos pinos correspondentes do USB-TTL 

chip serial ATmega8U2. 

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, 11 e fornecem saída PWM de 8 bits com 

a função analogWrite (). 

 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) Estes pinos suportam 

comunicação SPI utilizando a biblioteca SPI. 

 LED: 13. Há um built-in LED conectado ao pino digital 13. Quando o pino 

está em valor alto, o LED está ligado, quando o pino está em valor baixo, ele 

está desligado. 

http://ads.tt/13IGK
http://ads.tt/13IGO
http://ads.tt/13IGQ
http://ads.tt/13IFC
http://ads.tt/13IYI
http://ads.tt/13IZY
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 O Uno possui também 6 entradas analógicas, rotulados A0 a A5, cada um dos quais 

com 10 bits de resolução. 

 RsLogix 500 

O RSLogix 500, que foi utilizado para desenvolver o programa em ladder, é um 

software de 32 bits janela de programação em lógica ladder, pacote para processadores 

SLC 500 e Micrologix. Atuando no Microsoft Windows 95 e Windows NT, RSLogix 500 é 

compatível com programas criados com qualquer programação Rockwell, Dos-based e 

pacote de software [20]. 

A funcionalidade do software RSLogix 500 inclui [20]:  

• Um editor de escada de forma livre que lhe permite concentrar-se na lógica da 

aplicação; 

• Um verificador de projeto poderoso; 

• Drag-and-drop de edição para mover rapidamente os elementos de dados da 

tabela a partir de um arquivo de dados outro, os degraus de uma sub-rotina ou projeto 

para outro, ou instruções de degrau a degrau de um projeto; 

• Procurar e substituir para alterar rapidamente as ocorrências de um 

determinado endereço ou símbolo; 

• Um personalizado monitor de dados para exibir elementos de dados separados 

entre si e observar interações; 

• Uma interface de ponto-e-clique chamado de árvore de projeto que permite 

acesso a todos as pastas e arquivos contidos no seu projeto; 

 • Tendência e funcionalidade de histograma de acompanhamento e exibição do 

processo de dados; 

• O RsLogix possui também bibliotecas para armazenar e recuperar porções da 

lógica ladder para uso em qualquer produto de programação software Rockwell software 

SLC. 
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 Elipse Scada 

Software fundamental no desenvolvimento do trabalho, o Elipse Scada for 

Windows é uma ferramenta de supervisão que oferece alto desempenho aliado a 

poderosos recursos que facilitam a tarefa de desenvolvimento de aplicações. Este é um 

software totalmente configurável pelo usuário e que permite a visualização das variáveis 

de processo de forma gráfica, em tempo real, permitindo assim, uma rápida e fácil 

compreensão dos eventos do processo monitorado. Com este objetivo, vários “Objetos de 

Tela” estão disponíveis como por exemplo, Gráfico de Barras, Tendências, Displays, 

Gauges, entre outros elementos. Além disso, é possível enviar ou receber informações dos 

equipamentos de aquisição de dados por meio de Setpoints, Sliders ou botões.  Permite 

ainda, a aplicação em ambiente de rede, aplicações remotas, aplicações tipo CEP (Controle 

Estatístico do Processo) e possui conectividade aberta para banco de dados. A presença 

de uma estrutura verticalizada, chamada Organizer, permite uma visão global de todo o 

aplicativo, de uma forma clara e organizada, o que facilita edições e configurações de todos 

os objetos envolvidos no sistema, como uma árvore hierárquica de opções [19].  

5.2. PROGRAMA EM LADDER 

Uma das partes fundamentais do trabalho consiste na elaboração do programa em 

ladder responsável pela partida e controle do sistema de combustão da caldeira. Este 

programa é dividido em três partes: o programa principal (main), a sub-rotina 

responsável pela partida e a sub-rotina responsável pelo controle. Cada parte do 

programa é descrita nos subcapítulos a seguir.   

 Programa Principal (Main) 

O programa principal tem como função chamar as sub-rotinas que compõem o 

programa. Como pode ser observado no Apêndice E, o código do programa principal é 

composto por quatro elementos e duas linhas. A primeira linha é responsável por ativar a 

sub-rotina de partida, composta por um contato direto para ativação do sistema, e pela 
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função Jump To Subroutine (JSR), que executa o programa responsável pela partida do 

sistema. Por sua vez, a segunda linha é responsável por ativar a sub-rotina de controle, 

composta também por um contato direto e por uma função JSR. No entanto, enquanto na 

primeira linha o contato é ativado pelo operador, na segunda linha o contato é ativado 

pelo fim de um timer. Este timer que ativa o programa de controle é o tempo de 

estabilização da chama principal do queimador. Assim, o programa de controle só é 

ativado quando a chama do queimador principal estiver acesa e estável. 

 Sub-rotina de Partida do Sistema 

Como foi descrito anteriormente, o processo de partida de uma caldeira é 

extremamente crítico e deve respeitar uma série de requisitos de segurança para que não 

ocorram acidentes. Assim, para se desenvolver o programa de partida da caldeira em 

ladder foi necessário, inicialmente, escrever um diagrama com a sequência de partida 

respeitando os requisitos da norma NFPA 85. Este diagrama, que encontra-se no Apêndice 

D, descreve cada etapa a ser percorrida pelo programa durante a partida do sistema. 

A sequência de execução da partida, conforme apresentado no diagrama do 

Apêndice D, pode ser resumida nas seguintes etapas: verificação da auto-proteção da 

caldeira, verificação dos requisitos para pré-purga, válvulas do piloto abertas e 

transformador do piloto energizado, chama piloto detectada, abertura das válvulas do 

queimador principal, chama principal detectada e estabilizada, por fim, o programa de 

controle é ativado [21]. 

A partida pode ser dividida em cinco grandes blocos de execução, conforme 

explicado a seguir:  

 Verificação para Pré-purga: Inicialmente, são verificadas as condições para 

realização da pré-purga, nas quais se destacam, a condição do sistema de ar 

de combustão e os intertravamentos de segurança da caldeira. Se todos os 

requisitos forem atendidos o sistema está pronto para pré-purga. 

 Pré-purga: Após o sistema estar pronto para pré-purga, o operador deve 

dar partida no sistema. Ao se executar a partida inicia-se a pré-purga, que 

irá durar 30 segundos.  
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 Ignição do piloto: Após a pré-purga completa, as válvulas do piloto são 

energizadas, assim, as válvulas de bloqueio se abrem, energiza-se o 

transformador de ignição, a chama é detectada pelo detector de chama e, 

posteriormente, inicia-se o tempo de estabilização da chama, que deve 

durar 10 segundos. 

 Ignição do Queimador Principal: Depois da chama do piloto ser detectada, 

energiza-se as válvulas do queimador principal, as válvulas de bloqueio se 

abrem e a válvula de vent se fecha. A válvula de controle é colocada na 

posição de partida, por fim, detecta-se a chama do queimador principal e 

inicia-se o tempo de 10 segundos para estabilização da chama.  

 Falha na Ignição e Pós-purga:  Após uma falha ou parada intencional o 

sistema de pós-purga será ativado e será realizada uma pós-purga de 30 

segundos.   

A sequência de partida descrita e, por sua vez, o programa desenvolvido, considera 

um sistema composto por um cavalete principal, segundo a norma NFPA 85, com duas 

válvulas de bloqueio normal fechadas e uma válvula de vent normal aberta. E por um 

cavalete piloto, composto por duas válvulas de bloqueio como elementos principais [18]. 

É importante destacar que cada válvula de bloqueio possui um fim de curso responsável 

por indicar a posição para o sistema de segurança. Neste projeto os fins de curso do 

cavalete de gás são denominados pelo tag ZSVC-01 e ZSVC-02. De maneira semelhante, 

mais cinco micros switches são responsáveis por comunicar as posições do damper de ar, 

da válvula de vent e indicar que o sistema de ar forçado está ligado. Os outros 

componentes de campo considerados são os pressostatos, detectores de chama e o 

detector de nível baixo da caldeira. Cada um destes componentes é denominado por um 

símbolo no programa conforme a Tabela C 1 no Apêndice C. 

Assim, utilizando-se das informações acima e do diagrama de partida, foi 

elaborado o programa em ladder para se realizar a partida segura do sistema, conforme 

pode ser observado no Apêndice D. A declaração de variáveis e o diagrama de conexões 

do programa podem ser observados nos Apêndices B e E, respectivamente. 
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 Sub-rotina de Controle do Sistema 

A sub-rotina de controle tem como função garantir que a pressão de vapor da 

caldeira permaneça em um ponto de operação pré estabelecido pelo operador, mediante 

o controle da vazão de gás natural por meio da válvula de controle. Do ponto de vista de 

uma aplicação prática, considerou-se o controle do damper por meio da estratégia por 

acionamento independente, na qual foi utilizado um fator de 0,92 para a relação de 

abertura. Ou seja, 100% de abertura da válvula de combustível equivale a 92% de 

abertura do damper de ar. Este fator foi calculado de acordo com os valores de vazão 

máxima estabelecidos no capítulo 5 e de acordo com o excesso de ar calculado para o gás 

natural [8]. É importante destacar, que para fins de simulação e teste do sistema, a saída 

de controle do damper é apenas lida e devidamente apresentada pelo supervisório.  

A estrutura básica do programa de controle consiste na implementação de um 

controlador proporcional. O programa consiste das seguintes etapas: converte-se o sinal 

de entrada, tensão em volts, para unidade de engenharia, no caso da pressão é usado bar; 

subtrai-se o setpoint pela pressão medida no processo; multiplica-se o valor obtido da 

subtração pelo ganho proporcional; limita-se a saída em um valor de 0 a 100% e, por fim, 

converte-se o valor obtido em tensão na saída. Nos cálculos para projeto do controlador 

foi considerado um range de pressão de 0 a 20 bar para o set point e a saída foi projetada 

para ser de 0 a 5V, afim de não danificar os circuitos internos do Arduino.  

É importante destacar, em relação à válvula de controle do queimador principal, 

que para fins práticos, considerou-se uma abertura mínima de 5%, ou seja, quando o sinal 

for igual a zero, a válvula permanecerá em 5%, mantendo o queimador principal sempre 

ligado. 

Por sua vez, a entrada do controlador foi projetada para receber um sinal de 0 a 

5V, resultante da saída do Arduíno após um filtro passa baixas, que foi implementado no 

sistema afim de se obter um sinal analógico por meio da saída PWM do Arduíno e também 

eliminar possíveis ruídos do sistema. A sub-rotina de controle desenvolvida pode ser 

observada no Apêndice E.  
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5.3. SISTEMA SUPERVISÓRIO 

Com o objetivo de monitorar a operação de uma caldeira baseado no programa em 

ladder desenvolvido, foi elaborado um sistema de supervisão utilizando o software Elipse 

Scada. Este sistema é composto por duas telas, uma responsável por monitorar a partida 

e outra responsável por monitorar o controle do sistema. Foram desenvolvidas duas 

aplicações, uma para cada tela de supervisão, isto devido a limitação de vinte tags da 

versão gratuita do software.  

 Supervisório da Partida do Sistema 

A primeira etapa para se desenvolver o supervisório foi a definição do desenho 

representativo da caldeira e dos componentes do cavalete de gás. Afim de se obter uma 

representação mais clara e didática do sistema, deu-se foco aos elementos relacionados a 

automação do sistema, omitindo alguns elementos secundários, como filtros por exemplo. 

O desenho representativo criado pode ser observado ao fundo da Figura 6.1. Observa-se 

também, além dos elementos de automação e controle, indicados pelo número 1 na Figura 

5.1, a representação da caldeira em si, do queimador, dos detectores de chama (2) e dos 

tubulões de água/vapor.  

 

Figura 5.1 - Tela Supervisório de Partida (saídas inativas) 

 



 
 

53 
 

Após a criação do fundo de tela, foram elaborados os elementos de tela, que 

constituem-se de uma representação por cores e avisos associados aos tags. A criação e 

endereçamento dos tags, por sua vez, constituiu outra parte importante do trabalho. A 

aplicação desenvolvida para monitorar a partida é composta por um total de vinte tags, 

sendo que dez referem-se às saídas do sistema, e o restante, são variáveis criadas para 

armazenar o bit específico de cada saída, implementação necessária devido a forma de 

leitura das saídas pelo Elipse Scada. Das dezessete saídas do programa de partida, foram 

escolhidas as dez principais para serem monitoradas pelo supervisório. Estas saídas são 

as seguintes, conforme sequência de execução: “Pronto para pré purga”, “Em pré purga”, 

“Pré-purga realizada”, “Damper na posição de acendimento”, “Ignição Piloto”, “Chama 

Acesa”, “Ignição Queimador”, “Realizando pós purga”, “Falha no sistema” e “Auto 

proteção”. A mensagem relacionada a cada saída pode ser observada na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 - Tela Supervisório de Partida (saídas ativas) 

 

 

Observa-se na Figura 5.2 que foi utilizado um sistema de cores para indicar as 

operações do sistema. A cor verde foi utilizada para representar a saída como ativada, no 

caso da representação das etapas de execução e do sinal de presença de chama, no caso 

das válvulas de segurança, a cor verde representa que a mesma está aberta. Os dois avisos 

de segurança, em destaque, no canto inferior esquerdo, mudam para cor vermelha em 

caso de falha no queimador. 
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 Supervisório de Controle do Sistema 

Outra parte importante do trabalho foi o desenvolvimento do supervisório de 

controle do sistema. Esta aplicação foi elaborada de maneira semelhante a anterior, 

aproveitando inclusive a representação do sistema. No entanto, difere-se do anterior em 

relação aos tags e a certos elementos de tela, pois foram incluídos displays e também um 

gráfico de tendências. Outro elemento de tela fundamental criado nesta aplicação é o 

setpoint, responsável pela escrita de valores no CLP. Estes elementos podem ser 

observados na Figura 5.3.  

 

Figura 5.3 - Tela Supervisório de Controle 

 

Nesta aplicação foram criados apenas seis tags, responsáveis por monitorar as 

seguintes variáveis: Ganho proporcional, Setpoint, Pressão de vapor, Abertura da Válvula 

de combustível, Abertura do Damper e Calor gerado. Cada tag foi associado ao seu 

respectivo elemento de tela, e os tags da pressão de vapor, que é a variável de processo, e 

do setpoint alimentam também o gráfico de tendências que encontra-se na parte superior 

do supervisório. 

5.4. TESTE DO SISTEMA E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após serem desenvolvidas todas as etapas do projeto foram realizados os testes 

operacionais do sistema desenvolvido. Os testes foram realizados de duas formas, 
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executando-se o programa utilizando o RSLogix sem o supervisório, e depois com a 

presença do supervisório, executando cada aplicação para monitorar a sub-rotina para o 

qual foi designada. Na execução da sub-rotina de partida no RSLogix converteu-se as 

entradas digitais em bits, apenas para facilitar a execução dos elementos em sequência.  

A sub-rotina de controle foi testada em malha fechada por meio da simulação do 

sistema de combustão implementada no Arduíno, os testes também foram realizados no 

RSLogix e depois com o supervisório. Sendo que, neste último, gerou-se um relatório de 

dados das variáveis do sistema durante a operação.  

Os resultados dos testes realizados no sistema de automação, controle e 

supervisão desenvolvido são apresentados e analisados na Seção 5.5. 

5.5. RESULTADOS E DISCUSSÕES   

Após a rotina de testes descrita na Seção 5.4, os resultados obtidos são apresentados por 

sub-rotina e, por fim é feita uma análise geral dos resultados do sistema de supervisão, 

conforme descrito nos subcapítulos a seguir. 

 Resultados Sub-Rotina De Partida Do Sistema 

 Os testes foram realizados na sub-rotina de partida executando o programa e 

ativando/desativando os contatos de acordo com a sequência de partida e simulando 

eventuais falhas no sistema. Utilizou-se como base para os testes a sequência de partida 

mostrada no diagrama do Apêndice D.  

Após o sistema ser ligado ativando-se o contato que chama a sub-rotina de partida, 

verifica-se que todas as entradas de segurança estão ativadas, ou seja, os respectivos 

elementos de campo estão em nível zero. No entanto, observa-se que a saída de auto 

proteção da caldeira não foi ativada, logo a caldeira não está pronta para partir. Isto 

aconteceu pois os contatos que comprovam o funcionamento correto do sistema de ar 

forçado estavam abertos. Fechando-se os contatos que garantem que o ventilador de ar 

forçado está ligado e operando com uma pressão correta de ar, e também que o damper 

está fechado, desativa-se a saída que monitora o ar de combustão, na sequência a auto 

proteção é ativada.  
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Seguindo a sequência de execução, ativa-se os contatos responsáveis por indicar 

que as válvulas de bloqueio do piloto e do queimador principal estão fechadas e que a 

válvula de vent está aberta. Assim, a saída que indica que o sistema está pronto para pré- 

purga é ativada. O sistema permanece nesta condição até que a partida da caldeira seja 

ativada. Ativando-se o contato de partida, a saída que manda o damper para 100% é 

ativada. Ao se fechar o contato do fim de curso do damper de ar inicia-se a pré-purga 

ativando-se o temporizador, que inicia uma contagem de trinta segundos. 

Após os trinta segundos fecha-se o contato do temporizador, ativando a saída que 

indica que a pré-purga foi realizada. Ao mesmo tempo, ativa-se a saída que manda o 

sistema para a posição de acendimento. Assim, inicia-se a tentativa de acendimento do 

queimador piloto. Após se confirmar que o sistema está na posição de acendimento é 

ativada a saída responsável por abrir as válvulas de bloqueio do piloto e energizar o 

ignitor. Inicia-se o temporizador para estabilização da chama piloto. Após a estabilização 

da chama piloto, se o contato do detector de chama não for ativado, o sistema ativa a saída 

de falha no queimador e inicia a pós purga, que dura 30 segundos. Ativando-se o contato 

do detector de chama, ativa-se na sequência a saída que indica que a chama está acesa. 

Assim, inicia-se a tentativa de acendimento do queimador principal.  

Após o sinal de chama acesa ser ativado, ativa-se a saída que energiza o queimador 

principal, ou seja, manda o sinal para se abrir as válvulas de bloqueio e fechar a válvula de 

vent. Abrem-se os contatos que indicam que as válvulas de bloqueio estão fechadas e a 

válvula de vent aberta. Fechando-se o contato do detector de chama, inicia-se o 

temporizador para estabilização da chama do queimador principal.  

Em seguida foram realizados os testes dos sistemas de segurança, observou-se que 

ao fechar um contato de qualquer sistema de proteção, como o de pressão baixa de gás 

por exemplo, o sistema trava imediatamente, desenergizando todo o sistema, fechando 

assim, todas as válvulas de bloqueio.  

Assim, conclui-se que o programa comportou-se conforme o planejado seguindo a 

execução proposta conforme o diagrama de partida desenvolvido, baseado nos requisitos 

da norma NFPA 85. 

Ao se analisar toda a sequência de partida observou-se que o sistema de partida 

atende os requisitos de proteção propostos pela NFPA 85. Em caso de falha no 

acendimento a pós purga foi corretamente ativada e em qualquer ponto na sequência de 
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acendimento que as variáveis críticas, pressão de vapor, pressão de gás e nível do tubulão 

superior estiverem nos níveis críticos, o sistema de bloqueio é imediatamente acionado. 

 Resultados Sub-Rotina De Controle 

A sub-rotina de controle foi testada por meio do modelo do sistema de combustão 

da caldeira implementado no Arduino. Os dados obtidos nos testes foram coletados por 

meio do sistema supervisório que gerou um relatório .txt dos tags selecionados. Seguindo 

a simulação do modelo realizada no Simulink, foi implementado um ganho proporcional 

igual a dez e um setpoint inicial também igual a dez. Na sequência foi ativado o contato 

que vai para sub-rotina de controle, já com o Arduino devidamente ligado. O resultado 

desse teste é apresentado no gráfico da Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 - Resposta do Sistema em Malha Fechada - Setpoint=10 bar 

 

 

Ao se analisar o gráfico da Figura 5.4, observa-se que o sistema demora por volta 

de 240 segundos para sair de seu estado inicial e chegar ao setpoint de 10 bar. Ao se 

comparar o resultado obtido na prática com o resultado obtido no Simulink, realizado no 

capítulo 5, verifica-se uma diferença de 100 segundos no tempo de estabilização. Tal 
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diferença pode ser atribuída aos atrasos inseridos pelo Arduino, como por exemplo em 

relação ao tempo de leitura das entradas analógicas, que limita-se a 100 micro segundos.  

De maneira semelhante foi obtida a resposta do sistema prático a uma queda 

brusca na pressão de vapor, que em uma situação real pode ser atribuída a um aumento 

brusco no consumo de vapor, conforme apresentado na Figura 5.5. 

Figura 5.5 - Resposta do Sistema em malha fechada –Rejeição ao distúrbio 

 

 

Observa-se, neste caso, que o sistema demorou por volta de 275 segundos para 

chegar próximo do setpoint estabelecido. Novamente a presença de ruídos se faz presente 

dificultando uma estabilização mais rápida do sistema.  

Com o sistema em operação modificou-se o setpoint de 10 bar para 12 bar.  A 

resposta para esta alteração no setpoint pode ser observada na Figura 5.6. 
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Figura 5.6 - Resposta do Sistema em Malha Fechada - Variação positiva no setpoint 

 

Pode ser observado na Figura 5.6 que o sistema demorou por volta de 175 

segundos para chegar ao setpoint estabelecido de 12 bar. Com a resolução maior é possível 

observar com clareza a presença dos ruídos presentes no sinal.  

Figura 5.7 - Resposta do Sistema em Malha Fechada - Variação negativa no setpoint 
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Por fim, testou-se a resposta do sistema reduzindo-se o setpoint de 12 bar para 10 

bar novamente. O resultado é apresentado na Figura 5.7. 

Observa-se claramente na Figura 5.7 a presença do decaimento linear 

implementado no Arduino. A dinâmica de resposta neste caso é muito mais lenta, 

demorando mais de 600 segundos para o sistema se aproximar do novo setpoint. No caso 

do decaimento implementado, a presença do ruído retarda ainda mais a resposta do 

sistema, pois a integral só sofre um decréscimo quando a entrada é igual a zero.  

Ao se analisar o conjunto de gráficos obtidos, pode-se concluir que a presença de 

ruídos no sinal foi bastante relevante em relação ao tempo de resposta esperado para o 

sistema, no entanto, a ação de controle implementada foi condizente com o esperado para 

um controle proporcional. Observa-se que o erro em regime é apenas devido ao ruído. 

 Resultados Do Sistema Supervisório 

O sistema supervisório foi utilizado tanto nos testes da sub-rotina de partida 

quanto nos testes da sub-rotina de controle. Exercendo papel fundamental em ambos. 

Principalmente na parte de aquisição de dados para plotagem dos gráficos do sistema de 

controle.  

Durante a partida do sistema a cada saída ativada, o tag associado ativava uma 

saída correspondente, mudando a cor indicativa e mostrando o status do sequenciamento 

de partida correspondente. Abaixo na Figura 5.8 é mostrada a tela do supervisório de 

partida em operação. 
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Figura 5.8 - Tela Supervisório de Partida em Operação 

 

 

Ao se analisar a Figura 5.8, observa-se que a partida encontra-se na parte em que 

a pré-purga foi finalizada, indicada pela mensagem e pela cor verde mostrada. Pode-se 

observar também, no canto inferior esquerdo, que o sistema de segurança opera 

corretamente, sem nenhuma falha no sistema.  

Quando ocorre uma falha no acendimento, aparece a mensagem “Falha no 

Queimador”, e na sequência, a mensagem relacionada a pós purga, como pode ser 

observado na Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 - Tela do Supervisório de Partida em Operação - Falha no queimador 
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De maneira geral, o sistema supervisório de partida atendeu aos requisitos para o 

qual foi projetado, apresentando resultados de acordo com o esperado para o sistema. 

Em relação a aplicação desenvolvida para a sub-rotina de controle, os resultados 

foram semelhantes no que diz respeito a funcionalidade e a apresentação visual da 

operação do sistema para o usuário. No entanto, neste sistema são apresentadas na tela 

as variáveis do sistema de controle, tais como setpoint, variáveis de processo e o ganho do 

controlador, como pode ser observado na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 - Tela do Supervisório de Controle 

 

 

Assim como a aplicação que monitora a partida, a aplicação responsável por 

monitorar a sub-rotina de controle apresentou resultados convincentes, mostrando as 

variáveis corretamente e escrevendo no CLP quando solicitado. 

 Discussões Sobre Os Resultados Apresentados  

Os resultados apresentados nas três partes apresentadas: sub-rotina de partida, 

sub-rotina de controle e sistema supervisório foram de acordo com o esperado, salvo por 

algumas questões pontuais, como o caso do ruído apresentado pelo sistema de controle 

por exemplo. Este ruído apresentado nos testes pode ser atribuído ao próprio conversor 

analógico/digital do Arduino. Pode-se chegar a esta conclusão por meio da própria análise 
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dos gráficos apresentados no subcapítulo 5.4. Observa-se, principalmente na Figura 5.4, 

que o ruído aumenta à medida que o valor da variável controlada se aproxima do setpoint, 

ou seja o erro proporcional se reduz. Como resultado, a saída do controlador se aproxima 

da amplitude mínima do conversor A/D do Arduino, aumentando consideravelmente os 

ruídos.   

Apesar dos ruídos influenciarem a resposta do sistema, o resultado geral do 

sistema de controle não foi comprometido, a pressão de vapor do sistema foi mantida 

próxima dos valores desejados, sem grandes variações e, principalmente sem overshoot. 

De maneira semelhante, os resultados do sistema de partida segura implementado 

e os resultados do sistema foram convincentes. Nesse caso, de acordo com o esperado em 

todos os aspectos relacionados à segurança, salvo pontos relacionados as limitações do 

sistema, como o caso do número limitado de tags, além do fato do sistema de segurança e 

de controle estarem no mesmo módulo. Assim, pode-se concluir que os resultados 

apresentados foram satisfatórios tendo em vista os objetivos deste trabalho. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

No presente trabalho desenvolveu-se e implementou-se um sistema para 

automação, controle e supervisão da combustão em uma caldeira aquatubular. O 

desenvolvimento deste sistema permitiu analisar de maneira crítica os componentes e a 

dinâmica de operação envolvida no funcionamento de uma caldeira aquatubular típica. 

Por meio desta análise foi possível definir as variáveis críticas à segurança do sistema e 

quais destas variáveis relacionam-se diretamente ao sistema de combustão. Assim, foi 

possível concluir que a principal variável a ser controlada que relaciona-se com o sistema 

de combustão é a pressão de vapor. Na sequência do trabalho, foi possível analisar as 

estratégias de controle clássicas para se controlar a pressão de vapor e como deve ser 

desenvolvida a automação do sistema de combustão de uma caldeira, com base na norma 

NFPA 85. 

Com o objetivo de implementar a dinâmica do sistema de combustão de uma 

caldeira para se realizar os testes operacionais, foi estudado um modelo que 

representasse esta dinâmica de acordo com as necessidades do projeto. Concluiu-se que 

o modelo representativo que melhor se adequa aos objetivos do trabalho é o modelo que 

que relaciona a entrada, calor, com a saída, pressão de vapor, por meio de uma função de 

transferência que representa um integrador.  

A partir da revisão teórica realizada, foi possível desenvolver um programa em 

ladder para realizar a automação e controle do sistema de combustão, bem como 

desenvolver um sistema supervisório para monitorar a execução do programa 

desenvolvido. Foi necessário desenvolver duas aplicações de supervisão, uma para cada 

sub-rotina implementada, devido ao número limitado de tags que podem ser criados na 

versão free do software Elipse Scada. 

Todo o sistema desenvolvido foi implementado e testado no laboratório. Os 

seguintes resultados podem ser destacados: a sub-rotina de partida comportou-se como 

o esperado, realizando a sequência de partida segura e monitorando as condições de risco 
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durante a partida da caldeira, desligando o sistema em caso de falha; a sub-rotina de 

controle implementada cumpriu o objetivo de estabelecer a operação do sistema em um 

setpoint pré definido pelo operador, no entanto, detectou-se um ruído inserido pelo 

sistema implementado no Arduíno que prejudicou o tempo de resposta esperado para o 

sistema de controle implementado; as duas aplicações desenvolvidas para supervisionar 

o sistema comportaram-se como o esperado, pois, permitiu ao operador visualizar as 

etapas de execução da partida, as variáveis críticas do processo e, principalmente, gerar 

relatórios de dados do sistema de controle para uma análise mais detalhada. 

 Ao fim do projeto desenvolvido, conclui-se que, tendo em vista os objetivos 

estabelecidos neste trabalho e as limitações de hardware e de software, os resultados 

obtidos foram satisfatórios. A lógica do programa desenvolvido, com os devidos ajustes 

aos dispositivos de campo e com um hardware/software de segurança devidamente 

certificado, pode ser aplicado de maneira satisfatória em um sistema real de pequeno 

porte.    

Em relação a trabalhos futuros alguns aspectos podem ser considerados. O 

principal deles se diz respeito ao modelo representativo do processo, e da forma de 

implementação do mesmo, que pode ser melhorada a fim de se eliminar os ruídos 

apresentados nos testes. Em relação ao sistema supervisório, pode ser implementado um 

sistema que permita supervisão e controle via web. Uma outra sugestão de trabalho, é a 

criação de um sistema didático que possa ser utilizado em sala de aulas e para o 

treinamento de operadores nas indústrias, simulando as etapas de partida e operação de 

uma caldeira. 
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Apêndice A -   Programa Arduíno                                                                  

const int input_pin = A0; 

unsigned long ultimo_tempo_amostrado = 0; 

unsigned long ultimo_tempo_impresso = 0; 

 

//  Integral em DN*us, 1 DN = CAD step. 

float integral = 0; 

 

// Realiza conversão de DN*us para V*s, assumindo 5 V como referência. 

const float conversao = 5.0 / 1024 * 1e-6; 

void setup() 

{ 

    Serial.begin(9600); 

    pinMode(3, OUTPUT); 

} 

void loop() 

{ 

    float amostra = analogRead(input_pin); 

    unsigned long tempo_atual = micros(); 

     

    integral += amostra * (tempo_atual - ultimo_tempo_amostrado)*0.0033; 

    ultimo_tempo_amostrado = tempo_atual; 

     

    if (amostra ==0) { integral -= 10000; 

      } 

   analogWrite(3,255*integral*conversao);  

       delay(0.1); 

} 
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Apêndice B -  Diagrama de Conexões                                                               
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Apêndice C -  Tabela de Elementos de Campo                                                              

Tabela C 1 - Componentes de Campo 

Componente de Campo Símbolo 

Pressostato Ar de Combustão PSLA 

Fim de Curso Damper de Ar ZSDC 

Switch Ar Forçado ZSFS 

Pressostato de Alta Gás PSHG 

Pressostato de Alta Vapor PSHS 

Detector de Nível Baixo LLW 

Pressostato de Baixa Gás PSLG 

Fim de Curso Válvula de Bloqueio ZSVC-01 

Fim de Curso Válvula de Bloqueio ZSVC-02 

Fim de Curso Válvula de Vent ZSVO 

Fim de Curso Damper 100% ZSPP 

Switch Damper 20% ZSSP 

Detector de Chama Piloto BE-01 

Detector de Chama Principal BE-02 
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Apêndice D - Diagrama Sequência de Partida                                                              
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Apêndice E – Programa Ladder                                                              

 



CONTROLE COMBUSTAO5

Program File List

Page 1  Tuesday, June 27, 2017 - 13:05:30

Name Number Type Rungs Debug Bytes

[SYSTEM]   0 SYS    0 No      0
   1 SYS    0 No      0
MAIN   2 LADDER    3 No     35
PARTIDA   3 LADDER   21 No    945
CONTROLE   4 LADDER   10 No    207



CONTROLE COMBUSTAO5

LAD 2 - MAIN --- Total Rungs in File = 3

Page 1  Tuesday, June 27, 2017 - 13:05:31

ATIVA SUB-ROTINA  PARTIDA

0000

e
e
e
e
e
e
e
e

I:0

0            

PARTIDA GERAL
JSR

Jump To Subroutine
SBR File Number U:3

JSR

SUB-ROTINA DE
PARTIDA



CONTROLE COMBUSTAO5

LAD 2 - MAIN --- Total Rungs in File = 3

Page 2  Tuesday, June 27, 2017 - 13:05:31

ATIVA SUB-ROTINA CONTROLE

0001
T4:3

DN

TIMER ESTABILIZAÇÃO
DA CHAMA PRINCIPAL

JSR
Jump To Subroutine
SBR File Number U:4

JSR

SUB-ROTINA DE
CONTROLE

0002 END
 



CONTROLE COMBUSTAO5

LAD 3 - PARTIDA --- Total Rungs in File = 21

Page 1  Tuesday, June 27, 2017 - 13:05:32

VERIFICAÇÃO AR DE COMBUSTÃO

0000

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

I:0

1            

PSLA

I:0

2            

ZSDC

I:0

3            

ZSFS

 
O:0

0            
Bul.1762

AR DE COMBUSTÃO

0001

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

I:0

4            

STOP
O:0

0            
Bul.1762

AR DE COMBUSTÃO
I:0

5            

PSHG
I:0

6            

PSHS
I:0

7            

INTERLOCK
I:0

8            

LLW
I:0

9            

PSLG

 
O:0

15            
Bul.1762

AUTO-PROTEÇÃO
CALDEIRA
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LAD 3 - PARTIDA --- Total Rungs in File = 21

Page 2  Tuesday, June 27, 2017 - 13:05:33

PARTIDA DO SISTEMA

0002

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

O:0

15            
Bul.1762

AUTO-PROTEÇÃO
CALDEIRA

O:0

10            
Bul.1762

CHAMA ACESA
O:0

9            
Bul.1762

IGNITOR ENERGIZADO

O:0

16            

ACIONAMENTO INTERNO

 
O:0

16            

ACIONAMENTO INTERNO

I:0

10            

ZSVC-01
I:0

11            

ZSVO
I:0

12            

ZSVC-02
T4:4

DN

TIMER PÓS PURGA
O:0

12            
Bul.1762

SISTEMA PÓS PURGA

I:0

13            

START

 
O:0

16            
Bul.1762

ACIONAMENTO INTERNO

I:0

10            

ZSVC-01
I:0

11            

ZSVO
I:0

12            

ZSVC-02
T4:4

DN

TIMER PÓS PURGA
O:0

12            
Bul.1762

SISTEMA PÓS PURGA

O:0

16            
Bul.1762

ACIONAMENTO INTERNO

 
O:0

1            
Bul.1762

PRONTO PARA PRÉ
PURGA
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Page 3  Tuesday, June 27, 2017 - 13:05:33

PRÉ-PURGA

0003

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

O:0

16            
Bul.1762

ACIONAMENTO INTERNO
O:0

5            
Bul.1762

PRÉ PURGA REALIZADA
I:0

14            

ZSPP

 
O:0

2            
Bul.1762

DAMPER 100%

I:0

14            

ZSPP

 
O:0

3            
Bul.1762

POSIÇÃO PRÉ PURGA

0004

e
e
e
e
e
e

O:0

16            
Bul.1762

ACIONAMENTO INTERNO
I:0

14            

ZSPP
T4:0

DN

TIMER PRÉ PURGA

 
O:0

4            
Bul.1762

REALIZANDO PRÉ PURGA

0005

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

O:0

16            
Bul.1762

ACIONAMENTO INTERNO
I:0

14            

ZSPP

T4:0

DN

TIMER PRÉ PURGA

EN

DN

TON
Timer On Delay
Timer T4:0
Time Base 1.0
Preset 30
Accum 0

TON
TIMER PRÉ PURGA



CONTROLE COMBUSTAO5

LAD 3 - PARTIDA --- Total Rungs in File = 21
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IGNIÇÃO PILOTO

0006

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

O:0

15            
Bul.1762

AUTO-PROTEÇÃO
CALDEIRA

T4:0

DN

TIMER PRÉ PURGA

 
O:0

5            
Bul.1762

PRÉ PURGA REALIZADA

I:0

15            

ZSSP

 
O:0

6            
Bul.1762

DAMPER EM 20%

I:0

15            

ZSSP
T4:2

DN

TIMER DESLIGAMENTO
DO PILOTO

 
O:0

7            
Bul.1762

POSIÇÃO DE
ACENDIMENTO

0007

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

O:0

15            
Bul.1762

AUTO-PROTEÇÃO
CALDEIRA

O:0

5            
Bul.1762

PRÉ PURGA REALIZADA

O:0

8            
Bul.1762

VÁLVULAS PILOTO
ABERTAS E IGNITOR
LIGADO

T4:1

DN

TIMER ESTABILIZAÇÃO
DA CHAMA PILOTO

I:0

15            

ZSSP

 
O:0

8            
Bul.1762

VÁLVULAS PILOTO
ABERTAS E IGNITOR
LIGADO

0008
O:0

8            
Bul.1762

VÁLVULAS PILOTO
ABERTAS E IGNITOR
LIGADO

EN

DN

TON
Timer On Delay
Timer T4:1
Time Base 1.0
Preset 10<
Accum 0<

TON

TIMER ESTABILIZAÇÃO
DA CHAMA PILOTO

0009
O:0

15            
Bul.1762

AUTO-PROTEÇÃO
CALDEIRA

O:0

8            
Bul.1762

VÁLVULAS PILOTO
ABERTAS E IGNITOR
LIGADO

T4:1

DN

TIMER ESTABILIZAÇÃO
DA CHAMA PILOTO
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O:0

9            
Bul.1762

IGNITOR ENERGIZADO
O:0

10            
Bul.1762

CHAMA ACESA
O:0

11            
Bul.1762

QUEIMADOR PRINCIPAL
ENERGIZADO

T4:3

DN

TIMER ESTABILIZAÇÃO
DA CHAMA PRINCIPAL

T4:2

DN

TIMER DESLIGAMENTO
DO PILOTO

 
O:0

9            
Bul.1762

IGNITOR ENERGIZADO

0010
O:0

11            
Bul.1762

QUEIMADOR PRINCIPAL
ENERGIZADO

T4:3

DN

TIMER ESTABILIZAÇÃO
DA CHAMA PRINCIPAL

EN

DN

TON
Timer On Delay
Timer T4:2
Time Base 1.0
Preset 30<
Accum 0<

TON

TIMER DESLIGAMENTO
DO PILOTO
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ACENDIMENTO DO QUEIMADOR PRINCIPAL

0011

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

O:0

11            
Bul.1762

QUEIMADOR PRINCIPAL
ENERGIZADO

O:0

9            
Bul.1762

IGNITOR ENERGIZADO

I:0

17            

BE-02

I:0

16            

BE-01

 
O:0

10            
Bul.1762

CHAMA ACESA

0012

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

O:0

15            
Bul.1762

AUTO-PROTEÇÃO
CALDEIRA

O:0

10            
Bul.1762

CHAMA ACESA

O:0

17            
Bul.1762

VÁLVULAS DE BLOQUEIO
ABERTAS E DE VENT
FECHADA

T4:3

DN

TIMER ESTABILIZAÇÃO
DA CHAMA PRINCIPAL

I:0

15            

ZSSP

EN

DN

TON
Timer On Delay
Timer T4:3
Time Base 1.0
Preset 10
Accum 0

TON

TIMER ESTABILIZAÇÃO
DA CHAMA PRINCIPAL

0013

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

O:0

15            
Bul.1762

AUTO-PROTEÇÃO
CALDEIRA

I:0

18            

BLOQUEIO MANUAL
O:0

10            
Bul.1762

CHAMA ACESA
O:0

11            
Bul.1762

QUEIMADOR PRINCIPAL
ENERGIZADO

O:0

9            
Bul.1762

IGNITOR ENERGIZADO
O:0

10            
Bul.1762

CHAMA ACESA

 
O:0

11            
Bul.1762

QUEIMADOR PRINCIPAL
ENERGIZADO

I:0

10            

ZSVC-01
I:0

11            

ZSVO
I:0

12            

ZSVC-02

 
O:0

17            

VÁLVULAS DE BLOQUEIO
ABERTAS E DE VENT
FECHADA
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PÓS PURGA

0014
O:0

9            
Bul.1762

IGNITOR ENERGIZADO

T4:4

DN

TIMER PÓS PURGA
O:0

12            
Bul.1762

SISTEMA PÓS PURGA

 
O:0

12            
Bul.1762

SISTEMA PÓS PURGA

0015
O:0

12            
Bul.1762

SISTEMA PÓS PURGA
O:0

8            
Bul.1762

VÁLVULAS PILOTO
ABERTAS E IGNITOR
LIGADO

T4:1

DN

TIMER ESTABILIZAÇÃO
DA CHAMA PILOTO

O:0

10            
Bul.1762

CHAMA ACESA

 
O:0

13            
Bul.1762

REALIZANDO PÓS PURGA

0016
O:0

13            
Bul.1762

REALIZANDO PÓS PURGA

EN

DN

TON
Timer On Delay
Timer T4:4
Time Base 1.0
Preset 30<
Accum 0<

TON
TIMER PÓS PURGA
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FALHA DO SISTEMA 

0017

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

I:0

18            

BLOQUEIO MANUAL
I:0

19            

RESET ALARME
T4:5

DN

TIMER FALHA NO
ACENDIMENTO

O:0

9            
Bul.1762

IGNITOR ENERGIZADO

EN

DN

TON
Timer On Delay
Timer T4:5
Time Base 1.0
Preset 5
Accum 0

TON

TIMER FALHA NO
ACENDIMENTO

0018
T4:5

DN

TIMER FALHA NO
ACENDIMENTO

O:0

10            
Bul.1762

CHAMA ACESA

 
O:0

14            
Bul.1762

FALHA NO QUEIMADOR

0019
T4:3

DN

TIMER ESTABILIZAÇÃO
DA CHAMA PRINCIPAL

RET
Return

RET

0020 END
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Entrada da Variável de Processo (PV)

0000
MUL

Multiply
Source A I:2.0
 0<
Source B 0.002482
 0.002482<
Dest F8:0
 0.0<

MUL
PV
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SETPOINT - PV

0001
SUB

Subtract
Source A F8:1
 0.0<
Source B F8:0
 0.0<
Dest F8:2
 0.0<

SUB
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GANHO PROPORCIONAL

0002
MUL

Multiply
Source A F8:3
 0.0<
Source B F8:2
 0.0<
Dest F8:4
 0.0<

MUL
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AJUSTE SAÍDA

0003

e
e
e
e
e
e
e
e
e

GRT
Greater Than (A>B)
Source A F8:4
 ?
Source B 100.0
 ?

GRT MOV
Move
Source 100.0
 ?
Dest F8:4
 ?

MOV

0004
LES

Less Than (A<B)
Source A F8:4
 0.0<
Source B 10.0
 10.0<

LES MOV
Move
Source 10.0
 10.0<
Dest F8:4
 0.0<

MOV
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CONVERTE PARA SINAL DE SAÍDA DE  0 A 5V

0005
MUL

Multiply
Source A F8:4
 0.0<
Source B 156.0
 156.0<
Dest F8:5
 0.0<

MUL

SAÍDA VÁLVULA DE
CONTROLE

0006
LEQ

Less Than or Eql (A<=B)
Source A F8:4
 0.0<
Source B 15600.0
 15600.0<

LEQ MOV
Move
Source F8:5
 0.0<
Dest O:2.0
 0<

MOV
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CONTROLE DAMPER DE AR

0007

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

MUL
Multiply
Source A F8:5
 ?
Source B 0.92
 ?
Dest F8:6
 ?

MUL
SAÍDA DAMPER DE AR

0008
e
e
e
e
e
e
e
e

MOV
Move
Source F8:6
 ?
Dest O:2.1
 ?

MOV

0009 END
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Address Symbol Scope Description Sym Group Dev. Code ABV BLW

S:64 User Program Functional Index 
S:65 User RAM Size 
S:66 Flash EEPROM Size 
S:67 Channel 0 Active Nodes 
S:68 Channel 0 Active Nodes 
S:69 Channel 0 Active Nodes 
S:70 Channel 0 Active Nodes 
S:71 Channel 0 Active Nodes 
S:72 Channel 0 Active Nodes 
S:73 Channel 0 Active Nodes 
S:74 Channel 0 Active Nodes 
S:75 Channel 0 Active Nodes 
S:76 Channel 0 Active Nodes 
S:77 Channel 0 Active Nodes 
S:78 Channel 0 Active Nodes 
S:79 Channel 0 Active Nodes 
S:80 Channel 0 Active Nodes 
S:81 Channel 0 Active Nodes 
S:82 Channel 0 Active Nodes 
S:83 DH+ Active Nodes 
S:84 DH+ Active Nodes 
S:85 DH+ Active Nodes 
S:86 DH+ Active Nodes 
T4:0 TIMER PRÉ PURGA 
T4:0/9
T4:0/DN TIMER PRÉ PURGA 
T4:1 TIMER ESTABILIZAÇÃO DA CHAMA PILOTO 
T4:1/DN TIMER ESTABILIZAÇÃO DA CHAMA PILOTO 
T4:2 TIMER DESLIGAMENTO DO PILOTO 
T4:2/DN TIMER DESLIGAMENTO DO PILOTO 
T4:3 TIMER ESTABILIZAÇÃO DA CHAMA PRINCIPAL 
T4:3/DN TIMER ESTABILIZAÇÃO DA CHAMA PRINCIPAL 
T4:4 TIMER PÓS PURGA 
T4:4/DN TIMER PÓS PURGA 
T4:5 TIMER FALHA NO ACENDIMENTO 
T4:5/DN TIMER FALHA NO ACENDIMENTO 
U:2
U:3 SUB-ROTINA DE PARTIDA 
U:4 SUB-ROTINA DE CONTROLE 
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Offset   EN TT DN     BASE    PRE    ACC  (Symbol) Description                                        

T4:0      0  0  0  1.0 sec     30      0  TIMER PRÉ PURGA 
T4:1      0  0  0  1.0 sec     10      0  TIMER ESTABILIZAÇÃO DA CHAMA PILOTO 
T4:2      0  0  0  1.0 sec     30      0  TIMER DESLIGAMENTO DO PILOTO 
T4:3      0  0  0  1.0 sec     10      0  TIMER ESTABILIZAÇÃO DA CHAMA PRINCIPAL 
T4:4      0  0  0  1.0 sec     30      0  TIMER PÓS PURGA 
T4:5      0  0  0  1.0 sec      5      0  TIMER FALHA NO ACENDIMENTO 
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Address Symbol Scope Description Sym Group Dev. Code ABV BLW

U2 Global
B3:0/0 SW-01 
B3:0/1 SW-02 
B3:0/2
B3:0/3
B3:0/4
B3:0/6
B3:0/7
B3:0/8
B3:0/9
B3:0/10
B3:0/11
B3:0/12
B3:0/13
F8:0 PV 
F8:1 SETPOINT 
F8:3 GANHO PROPORCIONAL 
F8:4
F8:5 SAÍDA VÁLVULA DE CONTROLE 
F8:6 SAÍDA DAMPER DE AR 
I:0
I:0/0 PARTIDA GERAL 
I:0/1 PSLA 
I:0/2 ZSDC 
I:0/3 ZSFS 
I:0/4 STOP 
I:0/5 PSHG 
I:0/6 PSHS 
I:0/7 INTERLOCK 
I:0/8 LLW 
I:0/9 PSLG 
I:0/10 ZSVC-01 
I:0/11 ZSVO 
I:0/12 ZSVC-02 
I:0/13 START 
I:0/14 ZSPP 
I:0/15 ZSSP 
I:0/16 BE-01 
I:0/17 BE-02 
I:0/18 BLOQUEIO MANUAL 
I:0/19 RESET ALARME 
I:0/20
I:2.0 PV 
O:0/0 AR DE COMBUSTÃO 
O:0/1 PRONTO PARA PRÉ PURGA 
O:0/2 DAMPER 100% 
O:0/3 POSIÇÃO PRÉ PURGA 
O:0/4 REALIZANDO PRÉ PURGA 
O:0/5 PRÉ PURGA REALIZADA 
O:0/6 DAMPER EM 20% 
O:0/7 POSIÇÃO DE ACENDIMENTO 
O:0/8 VÁLVULAS PILOTO ABERTAS E IGNITOR LIGADO 
O:0/9 IGNITOR ENERGIZADO 
O:0/10 CHAMA ACESA 
O:0/11 QUEIMADOR PRINCIPAL ENERGIZADO 
O:0/12 SISTEMA PÓS PURGA 
O:0/13 REALIZANDO PÓS PURGA 
O:0/14 FALHA NO QUEIMADOR 
O:0/15 AUTO-PROTEÇÃO CALDEIRA 
O:0/16 ACIONAMENTO INTERNO 
O:0/17 VÁLVULAS DE BLOQUEIO ABERTAS E DE VENT FECHADA 
S:0 Arithmetic Flags 
S:0/0 Processor Arithmetic Carry Flag 
S:0/1 Processor Arithmetic Underflow/ Overflow Flag 
S:0/2 Processor Arithmetic Zero Flag 
S:0/3 Processor Arithmetic Sign Flag 
S:1 Processor Mode Status/ Control 
S:1/0 Processor Mode Bit 0 
S:1/1 Processor Mode Bit 1 
S:1/2 Processor Mode Bit 2 
S:1/3 Processor Mode Bit 3 
S:1/4 Processor Mode Bit 4 
S:1/5 Forces Enabled 
S:1/6 Forces Present 
S:1/7 Comms Active 
S:1/8 Fault Override at Powerup 
S:1/9 Startup Protection Fault 
S:1/10 Load Memory Module on Memory Error 
S:1/11 Load Memory Module Always 
S:1/12 Load Memory Module and RUN 
S:1/13 Major Error Halted 
S:1/14 Access Denied 
S:1/15 First Pass 
S:2/0 STI Pending 
S:2/1 STI Enabled 
S:2/2 STI Executing 
S:2/3 Index Addressing File Range 
S:2/4 Saved with Debug Single Step 
S:2/5 DH-485 Incoming Command Pending 
S:2/6 DH-485 Message Reply Pending 
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Address Symbol Scope Description Sym Group Dev. Code ABV BLW

S:2/7 DH-485 Outgoing Message Command Pending 
S:2/15 Comms Servicing Selection 
S:3 Current Scan Time/ Watchdog Scan Time 
S:4 Time Base 
S:5/0 Overflow Trap 
S:5/2 Control Register Error 
S:5/3 Major Err Detected Executing UserFault Routine 
S:5/4 M0-M1 Referenced on Disabled Slot 
S:5/8 Memory Module Boot 
S:5/9 Memory Module Password Mismatch 
S:5/10 STI Overflow 
S:5/11 Battery Low 
S:6 Major Error Fault Code 
S:7 Suspend Code 
S:8 Suspend File 
S:9 Active Nodes 
S:10 Active Nodes 
S:11 I/O Slot Enables 
S:12 I/O Slot Enables 
S:13 Math Register 
S:14 Math Register 
S:15 Node Address/ Baud Rate 
S:16 Debug Single Step Rung 
S:17 Debug Single Step File 
S:18 Debug Single Step Breakpoint Rung 
S:19 Debug Single Step Breakpoint File 
S:20 Debug Fault/ Powerdown Rung 
S:21 Debug Fault/ Powerdown File 
S:22 Maximum Observed Scan Time 
S:23 Average Scan Time 
S:24 Index Register 
S:25 I/O Interrupt Pending 
S:26 I/O Interrupt Pending 
S:27 I/O Interrupt Enabled 
S:28 I/O Interrupt Enabled 
S:29 User Fault Routine File Number 
S:30 STI Setpoint 
S:31 STI File Number 
S:32 I/O Interrupt Executing 
S:33 Extended Proc Status Control Word 
S:33/0 Incoming Command Pending 
S:33/1 Message Reply Pending 
S:33/2 Outgoing Message Command Pending 
S:33/3 Selection Status User/DF1 
S:33/4 Communicat Active 
S:33/5 Communicat Servicing Selection 
S:33/6 Message Servicing Selection Channel 0 
S:33/7 Message Servicing Selection Channel 1 
S:33/8 Interrupt Latency Control Flag 
S:33/9 Scan Toggle Flag 
S:33/10 Discrete Input Interrupt Reconfigur Flag 
S:33/11 Online Edit Status 
S:33/12 Online Edit Status 
S:33/13 Scan Time Timebase Selection 
S:33/14 DTR Control Bit 
S:33/15 DTR Force Bit 
S:34 Pass-thru Disabled 
S:34/0 Pass-Thru Disabled Flag 
S:34/1 DH+ Active Node Table Enable Flag 
S:34/2 Floating Point Math Flag Disable,Fl 
S:35 Last 1 ms Scan Time 
S:36 Extended Minor Error Bits 
S:36/8 DII Lost 
S:36/9 STI Lost 
S:36/10 Memory Module Data File Overwrite Protection 
S:37 Clock Calendar Year 
S:38 Clock Calendar Month 
S:39 Clock Calendar Day 
S:40 Clock Calendar Hours 
S:41 Clock Calendar Minutes 
S:42 Clock Calendar Seconds 
S:43 STI Interrupt Time 
S:44 I/O Event Interrupt Time 
S:45 DII Interrupt Time 
S:46 Discrete Input Interrupt- File Number 
S:47 Discrete Input Interrupt- Slot Number 
S:48 Discrete Input Interrupt- Bit Mask 
S:49 Discrete Input Interrupt- Compare Value 
S:50 Processor Catalog Number 
S:51 Discrete Input Interrupt- Return Number 
S:52 Discrete Input Interrupt- Accumulat 
S:53 Reserved/ Clock Calendar Day of the Week 
S:55 Last DII Scan Time 
S:56 Maximum Observed DII Scan Time 
S:57 Operating System Catalog Number 
S:58 Operating System Series 
S:59 Operating System FRN 
S:61 Processor Series 
S:62 Processor Revision 
S:63 User Program Type 



Início do 
Processo

 Verificar se o 
sistema está 

pronto para pré-
purga

Condições de segurança e 
intertravamentos 

estabelecidos?

Ativar auto-
proteção do 

sistema

Fornalha 
pronta para 
pré-purga

Sim

Fechar Válvulas de 
Segurança do 

suprimento de gás 
combustível

Ativar Alarme

Não

Botão Liga 
Ativado

Iniciar pré-
purga, abrir 

damper 100%

Finalizar pré 
purga após 30 

segundos

Colocar 
damper em 

20% e iniciar a 
ignição

Switch de 
posição de 

ignição 
fechado 

Energizar 
Transformador 

de Ignição

Abrir válvulas de 
bloqueio do piloto e 

acender a chama

Chama 
Detectada

Fechar Válvula 
de Bloqueio do 
Piloto e ativar 

alarme

Chama acesa e 
estabelecida 

por 10 
segundos

Iniciar Processo de 
Ignição do queimador 

principal

NãoSim

Fechar válvula de Vent; 
Abrir válvulas de 

bloqueio 

Fim de curso da válvula 
de vent fechado; 

Válvulas de Bloqueio 
Abertas e gás liberado 

para o queimador

Chama 
Detectada

Ativar Alarme

Estabelecer chama por 10 
segundos e entregar para o 

sistema de controle

Não

Sim

Fechar Válvulas de 
Bloqueio e abrir 
válvula de vent

Desativar 
detector de 

chama

Realizar pós-
purga

B

B

A

A

Timer desligamento do 
Piloto
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