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Resumo 

 

A evolução tecnológica dos sistemas de automação industrial tem sido norteada 

pelo dilema entre flexibilização e confiabilidade na integração entre equipamentos e 

sistemas supervisórios de controle. No entanto, são poucos os sistemas supervisórios 

cujas atribuições também abrangem o ensino do processo de comunicação que ocorre 

por trás dessa integração tecnológica, sendo os existentes pouco flexíveis no que se 

refere ao acesso e à abrangência de padrões. Este trabalho apresenta um sistema 

supervisório didático, acessível via Web, que é utilizado no ensino dos principais 

protocolos Fieldbus. O aplicativo proposto possui um módulo de descoberta automática 

da topologia da rede usada e permite que alunos e/ou profissionais da área de automação 

obtenham um conhecimento mais prático desses protocolos ao auxiliar na construção e 

envio de quadros próprios da rede Fieldbus considerada, propiciando aos envolvidos um 

conhecimento mais detalhado do processo de comunicação que ocorre entre um sistema 

supervisório de automação e os dispositivos escravos utilizados na rede. Pelo fato de ser 

uma aplicação Web, além de contemplar o modo de ensino presencial, o sistema 

proposto permite o acesso remoto ao CLP, comportando um número bem maior de 

usuários e tornando mais abrangente seu universo de aplicação. Este primeiro módulo é 

voltado para o protocolo Modbus (abrangendo suas variações TCP e Serial 

RTU/ASCII). 

 

Palavras-chave: Controladores Lógicos Programáveis, Fieldbus, Modbus, Sistemas 

Supervisórios Didáticos. 
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Abstract 

 

 

Technological evolution of industrial automation systems has been guided by the 

dillema between flexibilization and confiability on the integration between devices and 

control supervisory systems. However, there are few supervisory systems whose 

attributions can also comprehend the teaching of the communication process that 

happens behind this technological integration, where those which are available are little 

flexible about accessibility and reach of patterns. On this context, we present the first 

module of a didactic supervisory system, accessible through Web, applied on the 

teaching of the main fieldbus protocols. The application owns a  module that 

automatically discovers the network topology being used and allows students and 

professionals of automation to obtain a more practical knowledgment by exchanging 

messages with a PLC, allowing those who are involved to know with more details the 

communication process of an automation supervisory system. By the fact of being 

available through Web, the system will allow a remote access to the PLC, 

comprehending a larger number of users. This first module is focused on the Modbus 

protocol (TCP and RTU/ASCII). 

 

Keywords: Programmable Logic Controller, Fieldbus, Modbus, Didactic Supervisory 

Systems.
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

Em qualquer sistema de comunicação moderno, é difícil separar os termos 

“integração tecnológica” e “compartilhamento de informações”. Essa constatação 

também se faz presente no campo da automação industrial, onde os sistemas de 

transmissão de dados evoluíram intensamente ao longo das últimas décadas, passando 

de modelos baseados em conexões simples, como as seriais RS-232 e RS-4851, para 

aqueles com arquiteturas mais complexas, que envolvem a integração de diferentes tipos 

de tecnologia, associando hardware e software da maneira mais apropriada para cada 

caso.  

Nesse cenário se encontram as redes industriais – essencialmente sistemas 

distribuídos – onde diversos elementos (como computadores, controladores, sensores e 

atuadores, entre outros) interligados, trabalham de forma rápida e precisa, com o 

objetivo de supervisionar e controlar um determinado processo. 

Responsáveis por interligar os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) aos 

instrumentos de E/S de dados, as redes Fieldbus2 (também conhecidas como redes de 

campo) abrangem uma série de protocolos, possuindo também a função de tratar as 

formas de comunicação entre os equipamentos, nesse contexto, trabalhando 

conjuntamente com os sistemas de supervisão3. Assim sendo, para o desenvolvimento 

ou operação de um sistema supervisório, ou mesmo de uma interface homem-máquina 

(IHM)4 é muito importante que o projetista / operador tenha certo conhecimento sobre a 

tecnologia Fieldbus com o qual está lidando. 

                                                 
1
 Padrões para a troca serial de dados binários entre equipamentos. 

2
 Basicamente, um sistema de rede de comunicação industrial para controle em tempo real. 

3
 Sistemas que, por meio de software, permitem ao operador monitorar e supervisionar as variáveis de 

uma determinada máquina ou processo industrial. 
4
 Interface de controle e visualização entre o operador (humano) e uma determinada máquina ou 

processo industrial. 



 

2 
 

Dessa forma, um conhecimento mais prático das principais especificações e do 

modo de operação dos principais protocolos de rede de campo é um fator de vital 

importância para todos aqueles que estão inseridos no campo da automação industrial, 

seja no contexto acadêmico ou de mercado. Aplicados nesse paradigma, os sistemas 

supervisórios didáticos se tornam uma ferramenta bastante eficaz, uma vez que 

permitem que os usuários aprendam sobre aquele determinado padrão Fieldbus ao 

interagir diretamente com o controlador.  

No entanto, apesar de existirem diversos sistemas capazes de testar e fornecer 

informações sobre o processo de comunicação de um determinado protocolo de rede de 

campo, após uma análise das aplicações disponíveis, observou-se algumas desvantagens 

em sua utilização: 1) Tratam-se de sistemas restritos, disponibilizados via software e 

com sua versão completa disponível apenas após o pagamento da licença; 2) São 

aplicativos pouco didáticos, voltados primordialmente para o teste e depuração da rede 

de campo, desenvolvidos para o uso por profissionais já experientes, o que dificulta a 

aprendizagem por parte de estudantes ou profissionais iniciantes; 3) São pouco 

abrangentes, geralmente compreendendo apenas um tipo de protocolo Fieldbus por 

aplicação.  

Dentro desse contexto, esta dissertação apresenta a implementação de um 

sistema supervisório de caráter didático, gratuito, e com detecção de rede de campo, 

permitindo aos alunos aprender ao trocar mensagens com um CLP, monitorando-o e 

modificando determinados valores. Como a criação de um sistema fechado restringiria o 

potencial da aplicação, tornando os usuários dependentes do ambiente físico e 

influenciando em sua abrangência, para garantir uma maior flexibilidade e alcance, 

optou-se por desenvolver o sistema utilizando HTML (HyperText Markup Language) 

em combinação com a linguagem Java, tornando-o acessível por meio do protocolo 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), via Web. A utilização deste tipo de plataforma 

também permite oferecer o serviço a alunos ou profissionais abrigados em outras 

localidades geográficas, por meio do EAD (Ensino à Distância).  

O projeto como um todo abrange implementações que contemplam os padrões 

Modbus5 , Profibus6 e CANbus7. Este trabalho aborda o desenvolvimento do primeiro 

                                                 
5
 O Modbus é um dos protocolos mais antigos e também um dos mais populares. Utiliza o método de 

acesso do tipo mestre-escravo ou cliente-servidor. 
6
 Protocolo da família Fieldbus de origem européia e suportado por diversos fornecedores. Foi dividido 

em  três aplicações compatíveis(Profibus FMS, Profibus DP e Profibus PA), abrangendo uma grande 
gama de aplicações de rede. 
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módulo deste sistema, focando-se no protocolo Modbus em duas de suas principais 

variações: Modbus Serial RTU/ASCII e Modbus TCP/IP.  

Espera-se que esta dissertação possa contribuir com a distribuição e 

democratização desse tipo de conhecimento técnico, ao oferecer um sistema didático,  

gratuito e de fácil acesso, permitindo aos interessados obter um conhecimento mais 

prático sobre os principais protocolos de rede de campo ao interagir diretamente com 

um controlador lógico programável.  

 

1.1 Objetivos 
 
 
Em seguida serão listados os objetivos deste trabalho. 

Objetivo Geral:  

 

• Fornecer uma base de dados robusta e heterogênea sobre o processo de 

comunicação por trás da interação entre o sistema supervisório, o controlador e 

os instrumentos de campo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Oferecer uma maior familiarização com os módulos de E/S de dados do CLP; 

• Prover a visualização e entendimento dos quadros de mensagens Modbus; 

• Possibilitar um maior conhecimento sobre as principais funções do protocolo. 
 

1.2 Metodologia 
 
 

Para a realização desta dissertação foi utilizado o método da pesquisa 

experimental. Neste tipo de pesquisa, o investigador inicialmente analisa o problema, 

para em seguida construir suas hipóteses e trabalhar manipulando as variáveis relativas 

ao fenômeno observado, analisando o resultado de tais relações. De acordo com Gil (91, 

apud Silva & Menezes, 2001, p.21), uma pesquisa é definida como experimental 

“quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam 

                                                                                                                                               
7
 Padrão que permite que microcontroladores e dispositivos possam ser comunicar dentro de um 

veículo sem a necessidade de um computador hospedeiro. 
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capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos 

que a variável produz no objeto.” 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. O segundo capítulo apresenta os 

fundamentos teóricos acerca dos elementos inseridos no sistema desenvolvido. Aborda-

se conceitualmente os sistemas de automação industrial, CLPs, os sistemas 

supervisórios, o protocolo Modbus e as redes de campo, entre outros. 

Por sua vez, o capítulo 3 apresenta os requisitos básicos de um sistema 

supervisório didático, onde são traçados paralelos com conceitos teóricos e exemplos de 

aplicações relacionadas.  O capítulo 4 apresenta a proposta de abordagem do trabalho, 

onde são descritas e apresentadas as características, funcionalidades e modo de operação 

do sistema desenvolvido. O capítulo 5 aborda a validação do projeto por meio da análise 

de desempenho do sistema de acordo com as requisições exigidas. Em conclusão, o 

capítulo 6 traz as considerações finais. 
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Capítulo 2 

Fundamentos 

 

 

Com o objetivo de melhorar o entendimento acerca do funcionamento e modo de 

operação do sistema projetado, será realizada uma abordagem conceitual de seus 

principais componentes. 

 

2.1 Sistemas de Automação Industrial 
 
 

De acordo com os conceitos do autor Raimundo Moura, pode-se definir a 

Automação Industrial: 

 

De maneira geral, automação industrial consiste no uso da teoria de 

sistemas para controlar máquinas e processos. Apesar dos diversos tipos 

de indústrias, tais como: aço, têxtil, química, petróleo, automotiva, 

manufatura, etc, exigirem aplicações diferentes, os controles básicos são 

os mesmos. Assim, em geral, os controladores industriais consistem de 

um conjunto de CLP ou outros dispositivos que recebe informações de 

uma ou mais entradas, enquanto manipula uma ou mais saídas (Moura, 

2009, p.7). 

 

Basicamente, o conceito de automação industrial se refere à aplicação de 

diversas técnicas, por meio de determinados equipamentos e softwares , no controle de 

máquinas ou processos industriais, visando sempre a otimização da técnica (menor 

consumo de energia, menor emissão de resíduos, melhores condições de segurança e 

menor interferência humana no processo, entre outros aspectos).   

Dentro desse contexto, também estão incluídos todos os sistemas capazes de 

influenciar ou afetar a segurança do processo, o controle e a segurança dos dados e a 

segurança de um determinado processo industrial. 
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 De acordo com o autor Heder Almeida Barbosa (2006), estão incluídos: 

 

• Sistemas de controle de processo, como: SDCDs (Sistemas Digitais de 

Controles Distribuídos), CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) e 

RTUs (Remote Terminal Units – Unidades Terminais Remotas), sistemas 

SCADA e sensores e controles eletrônicos de redes e sistemas de diagnóstico 

e monitoração. 

• Sistemas de informações associadas, otimizadores on-line, equipamentos 

de monitoração dedicados, interfaces gráficas, entre outros. 

 

Nos últimos anos, contudo, os sistemas de automação industrial vêm sofrendo 

modificações, passando por uma grande transformação tecnológica. Se antes estes eram 

caracterizados por serem ambientes totalmente isolados, atualmente estão cada vez mais 

integrados à convergência tecnológica. Desse modo, sua integração com a tecnologia da 

informação é vista como uma necessidade fundamental nos sistemas industriais 

hodiernos. 

 

Esta integração permite que os processos produtivos tenham a agilidade 

exigida pela gestão no atendimento às demandas do mercado, propiciando 

aos sistemas de gestão maior eficiência na tomada de decisão com base na 

real capacidade produtiva (Fonseca et al, 2005, p.1). 

 

Dessa forma, é fundamental que essas duas tecnologias estejam integradas e 

compartilhando informações. Assim sendo, o advento das redes de comunicação nos 

sistemas de automação permitiu uma maior integração entre todos os componentes 

envolvidos no sistema, o que aumentou a eficiência do processo e, por consequencia, da 

produtividade. 

Além do mais, como afirma Barbosa: 

 

[...] houve um considerável aumento na quantidade e qualidade das 

informações dos equipamentos de campo e do próprio processo, 

disponibilizadas para um melhor gerenciamento da manutenção, 

produção, inspeção e outros”, além de uma “melhora da eficiência e 

rapidez da aquisição de dados (Barbosa, 2006, p.14). 

 



 

 

Ainda de acordo com os estudos do referido autor, existe um modelo de 

referência geral, elaborado pela ISA( 

Internacional de Automação), que descreve todas as funções de uma rede de 

comunicação em automação em seis níveis diferentes, como 

Figura 1: 

 

Figura 1: Sistema de Controle baseado no Modelo 

 
As definições de cada um dos níveis podem ser conceituadas do seguinte modo 

(Barbosa, 2006): 

 

Ainda de acordo com os estudos do referido autor, existe um modelo de 

referência geral, elaborado pela ISA( International Society of Automation

Internacional de Automação), que descreve todas as funções de uma rede de 

comunicação em automação em seis níveis diferentes, como é possível

: Sistema de Controle baseado no Modelo de Referência Geral

2006) 

As definições de cada um dos níveis podem ser conceituadas do seguinte modo 

7 

Ainda de acordo com os estudos do referido autor, existe um modelo de 

ional Society of Automation – Sociedade 

Internacional de Automação), que descreve todas as funções de uma rede de 

é possível observar na 

 

Referência Geral (Barbosa, 

As definições de cada um dos níveis podem ser conceituadas do seguinte modo 
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• Nível 5 (corporativo): trata dos sistemas corporativos da empresa (sistemas 

financeiros, intranet, entre outros). 

• Nível 4 (administração): relativo aos sistemas de gerenciamento operacional, 

de manutenção e inspeção, além de sistemas de planejamento da produção, 

entre outros. 

• Nível 3 (operações de manufatura e controle): inclui sistemas de 

planejamento detalhado de produção, análise off-line dos dados para função 

de suporte de engenharia, consolidação de relatórios de produção, entre 

outros. 

• Nível 2 (operação, controle e supervisão): neste nível são executadas as 

funções de operação da planta de produção, onde seus sistemas são 

responsáveis por prover uma interface homem-máquina (IHM) a ser utilizada 

pelo operador, possuindo funções de controle e supervisão, gerando alarmes 

e alertas, além de dados históricos com curto período de armazenamento. 

São exemplos de protocolos de redes de nível 2: FieldBus, HSE, Ethernet/IP, 

Modbus/TCP, entre outros. 

• Nível 1 (controle básico de processos): o nível 1 inclui os equipamentos 

responsáveis por controle e monitoramento, ligados aos sensores 

(instrumentos de medição de variáveis de processos) e elementos finais de 

controle do processo (como motores elétricos, válvulas de controle, entre 

outros). Como exemplo de equipamentos pertencentes a este nível existem os 

SDCDs, CLPs e RTUs; enquanto para exemplos de protocolos de rede nesse 

nível pode-se citar: DH+ (Data Highway), DeviceNet, Modbus/TCP. 

• Nível 0 (rede de campo): também conhecido como chão de fábrica, inclui os 

vários tipos de sensores e elementos finais de controle diretamente 

conectados ao processo ou equipamentos de um processo industrial. Como 

exemplos de protocolos nesse nível tem-se: FieldBus H1, Profibus PA, 

Profibus DP, AS-i, Modbus/TCP. 

 

Como parte integrante do processo, deve-se considerar um outro nível, chamado 

de nível de segurança crítica, que pode ser utilizado antes do nível 0. Neste nível estão 

incluídos sistemas de segurança de processo que tomam ações automáticas em casos de 

falhas para manter a segurança da planta, como as válvulas de segurança, por exemplo. 
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2.2 Controladores Lógicos Programáveis 
 
 

A importância dos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) aplicados aos 

Sistemas de Automação é justificada pela necessidade do cumprimento de diversos 

tipos de tarefas de complexidade variável, presentes no modelo industrial, sendo este 

dispositivo um equipamento eletrônico bastante utilizado em sistemas de controle e 

acionamento. De acordo com C.A Dias (2005, apud Oliveira, 2006, p.35): 

 

Um controlador lógico programável (CLP) é um equipamento eletrônico 

de tecnologia digital que utiliza memória programável para 

armazenamento interno de instruções para cumprimento de rotinas 

especificas, como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e 

aritmética, para controlar, por intermédio dos sinais provenientes de 

módulos de entradas e saídas, vários tipos de máquinas ou processos. 

 

 

Os CLPs não são equipamentos que surgiram recentemente. Eles foram 

idealizados pela indústria dos automóveis, no final da década de 60, nos Estados 

Unidos, com o objetivo de suprir a necessidade de criação de um elemento de controle 

versátil e que tivesse, ao mesmo tempo, uma rápida capacidade de modificação em sua 

programação (Marco Antônio de Souza, 2004). Estes dispositivos também deveriam ser 

projetados e construídos para operarem em ambientes de natureza severa, devendo 

resistir a locais que apresentem altas temperaturas, vibrações, umidade, ruídos elétricos 

e poluição atmosférica, entre outros. 

De acordo com Natale (2005, p. 12), “o CLP pode controlar uma grande 

quantidade de variáveis, substituindo o homem com mais precisão, confiabilidade e 

rapidez”. 

A Figura 2 apresenta o princípio básico de funcionamento de um CLP: 
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Figura 2: Princípio de funcionamento do CLP 

 
Pode-se, com base em Scherer et al (2002, apud Souza, 2004), descrever cada 

um dos elementos envolvidos neste sistema: 

 

• CPU (Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento): 

responsável pela execução do programa lido na memória. 

• Memória do Sistema: abriga o programa que permite que a CPU se comporte 

como o CLP. 

• Memória do Usuário: armazena o programa  que irá controlar o processo. 

• Entradas e Saídas:  meios físicos que ligam o CLP ao processo. As entradas 

recebem os sinais provenientes de sensores, botões, chaves, entre outros. Já 

as saídas se conectam a todos os elementos passivos do processo, como 

eletro-válvulas ou sirenes, por exemplo. 

 

Na conexão entre entradas e saídas, é utilizado um microcomputador para 

calcular a lógica necessária para o funcionamento desejado do processo. Os sinais de 

entrada de natureza digital são responsáveis por indicar qualquer ocorrência no processo 

por meio de sinais de estado ligado e desligado, como relês de sobrecarga atuados, 

botões que realizam uma determinada função ou termostatos para indicar que uma 

determinada temperatura, por meio de um contato seco, foi alcançada. As saídas digitais 

são formadas por todos aqueles elementos atuados pelo CLP, por meio de um contato 

ou elemento de estado sólido. Como exemplo, pode ser citado um tiristor que aciona um 

elemento do processo, por meio do programa. 
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Contudo, muitas vezes em um processo, não é suficiente saber se um elemento 

foi acionado ou não; sobretudo, deve-se ter conhecimento do momento do acionamento. 

Nestes casos, são utilizados os sinais de entrada analógicos, como os sensores de 

umidade, temperatura e pressão, entre outros. As saídas analógicas de um CLP são 

aquelas que, por meio de um sinal de tensão ou corrente, é possível comandar elementos 

servo-operados, como inversores de frequência ou servo-mecanismos em geral. 

Pode-se então constatar, de acordo com Sousa (2002, p.14), que "devido à 

capacidade de trabalhar com qualquer tipo de sinal, pode-se dizer que o CLP é o 

elemento ideal para se controlar um sistema ou processo, seja ele analógico ou digital". 

Basicamente, o processo relativo ao controle de um sistema pelo CLP é 

composto de um ciclo de varredura, executado n vezes enquanto durar o processo. Com 

base em Moura (2009), é possível identificar as ações que constituem cada ciclo: 

 

1. Leitura dos sinais de entrada, sendo os dados armazenados como variáveis 

de entrada. 

2. Processamento dos dados por meio do programa de controle do usuário, 

sendo realizados os cálculos relativos aos novos valores das variáveis de 

saída. 

3. Atualização dos novos valores das variáveis de saída. 

 

O tempo total utilizado para a execução desses procedimentos é chamado de ciclo de 

varredura. A duração de um ciclo depende diretamente do número de entradas e saídas, 

do processador utilizado pelo CLP e do tamanho do programa de controle.  

De uma maneira geral, os CLPs possuem aplicação na automação de processos 

discretos (controles que envolvam o procedimento de ligar e desligar) e na automação 

de processos contínuos (controle de malhas) (Júnior, 2006). Dentro do contexto de 

aplicações industriais, são utilizados em áreas como: empacotamento, enlatamento, 

engarrafamento, sistemas de controle predial de ar condicionado, sistemas de segurança, 

sistemas de tratamento de água, geração de energia elétrica, entre outros.  
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2.2.1 Interface Homem-Máquina 
 
 

Juntamente com a evolução e a difusão dos Controladores Lógicos 

Programáveis, também surgiram novas necessidades para os usuários, como a 

possibilidade de realizar determinadas operações sem a necessidade de utilização de um 

computador no processo. Dessa forma, surgiram as Interfaces Homem-Máquina. Elas 

permitem que, ao trabalhar com um sistema que o utilizador tenha o controle das 

operações realizadas por meio de uma interface prática e bastante completa. 

Pode-se classificar as IHMs em dois tipos (Sousa, 2006): 

 

• Interfaces Alfanuméricas; 

• Interfaces Gráficas. 

 

A interface alfanumérica é conectada ao CLP por meio de sua porta de 

comunicação. Seu princípio de funcionamento consiste na pré-programação das 

mensagens, onde cada mensagem possui um número definido. Assim, quando se deseja 

saber qual a mensagem a ser acessada, basta fazer o CLP colocar o número da 

mensagem no registrador designado. As teclas presentes na interface permitem o 

acionamento de diversas funções que controlam os mais diversos elementos no CLP, 

assim como a configuração dos mais diversos parâmetros presentes no processo. A 

Figura 3 apresenta uma IHM alfanumérica. 

 

 

Figura 3: IHM alfanumérica8 

                                                 
8
 Retirado de: http://www.eletronica24h.com.br/artigos/CLP/CLP02.htm 
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Nas interfaces gráficas, o usuário pode, utilizando um determinado programa, 

desenhar os comandos em forma de botões, assim como outros elementos (como 

lâmpadas para alarmes), podendo conFigurar as cores, tamanhos e formatos. O usuário 

também pode definir os endereços do CLP para cada um dos elementos. Contudo, após 

carregar o programa na IHM, é necessário que o usuário programe a lógica no CLP que 

interprete a função relativa a cada endereço da IHM. As IHMs gráficas permitem a 

visualização dos valores das variáveis, tanto na forma numérica quanto na forma de 

gráfico de barras. A Figura 4 mostra uma IHM com interface gráfica. 

 

 

        Figura 4: IHM com interface gráfica e tecnologia de touch screen9 

 

2.3 Sistemas Supervisórios 
 
 

Os sistemas supervisórios, também conhecidos como sistemas SCADA 

(Supervisory Control and Data Aquisition - Sistemas de Supervisão e Aquisição de 

Dados) são basicamente, sistemas de supervisão, controle e aquisição de dados, 

compostos de uma ou mais máquinas que utilizam software para o monitoramento e 

gerência de parte ou todo um processo, seja ele industrial, de infra-estrutura ou de 

facilidades (Vianna, 2008).  

                                                 
9
 Retirado de: http://www.qsicorp.com/product/industrial/qterm-g72.php 
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De acordo com os conceitos de Daneels & Sauter (1999), os sistemas de 

Supervisão e Controle de Dados, como o nome indica, não são um sistema de controle 

completo, se focando mais no nível de supervisão. Dessa forma, trata-se de um pacote 

composto puramente por software que é posicionado no topo do hardware, o qual está 

conectado por meio de interface, sendo este equipamento, em geral, um CLP ou outros 

módulos de hardware comerciais. Já de acordo com Cambacédès & Sitbon (2008, 

p.31), os sistemas SCADA são “globalmente vistos como um sistema mestre central que 

monitora e controla uma grande quantidade de pontos remotos, espalhados por uma 

grande área e geralmente chamados de RTUs”10. 

Seu objetivo principal é o de, por meio de uma interface de alto nível (uma 

IHM), permitir que um operador realize o controle e monitoramento de determinados 

eventos de uma planta industrial, obtendo informações em tempo real (recebidas pelos 

equipamentos de controle por meio de sensores e atuadores) dos dados relativos aos 

processos interligados ao sistema de supervisão. A Figura 5 apresenta a tela principal de 

um sistema supervisório. 

 

 

Figura 5: Interface de um sistema supervisório11 

 

                                                 
10

 Trata-se de um dispositivo eletrônico controlado remotamente que provê a interface entre objetos do 
mundo físico para um sistema SCADA, sendo responsável pela execução de operações de abertura e 
fechamento de válvulas, leituras de níveis e vazões e ligamento ou desligamento de motores, entre outros. 
11

 Retirado de http://we-mich.com/service_scada_main.htm 
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2.3.1 Arquitetura de um Sistema Supervisório 
 
 

O termo SCADA normalmente se refere a sistemas centralizados que 

monitoram e controlam locais inteiros, ou sistemas complexos de áreas 

grandes (sistemas com dimensões entre uma planta industrial e um país). 

Muitas ações de controle são executadas automaticamente através de 

unidades terminais remotas (RTUs) ou por controladores de lógica 

programáveis (CLPs) (Vianna, 2008 p.7). 

 

Normalmente, os sistemas de supervisão não executam funções de controle. 

Geralmente este passo é executado pelo controlador (seja ele um CLP ou um RTU de 

controle). Contudo, durante o processo, o sistema supervisório monitora tanto o sistema 

quanto o desempenho dos controladores. A aquisição de dados é iniciada no PLC ou 

RTU, sendo lidos pelos dispositivos de E/S de campo. Basicamente, esses dados são 

compilados e formatados de tal forma que o operador possa realizar operações de 

controle. Os dados lidos podem ser armazenados em séries temporais12, permitindo a 

criação de um banco de dados para o gerenciamento do sistema, registros históricos e 

tendências. 

 

De acordo com Vianna (2008), pode-se estruturar  um sistema SCADA com 

base em três subsistemas: 

 

� Estação de Supervisão: Promove a Interface Homem Máquina, sendo 

responsável por apresentar os dados do processo para o operador, servindo 

também como meio para este monitorar e controlar o processo. A IHM é 

provida por um conjunto de software para supervisão adicionado de um 

microcomputador compatível com o sistema que será executado; 

� Sistema de Controle e/ ou Aquisição de Dados: Normalmente o sistema de 

controle em  tempo real é constituído de uma unidade separada da estação de 

supervisão. Pode tratar-se de apenas uma unidade ou um conjunto de 

Controlador Lógico Programável, controlador multloop ou single loop, 

Unidade Terminal Remota, entre outros. Tais unidades são conectadas aos 

sensores e atuadores do processo e realizam a conversão dos sinais dos 

                                                 
12

 Dentro da estatística, uma série temporal é uma coleção de observações feitas seqüencialmente ao 
longo do tempo, podendo ser classificada como determinística ou estocástica. 
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sensores para dados digitais e dados digitais de controle para os atuadores. 

Em certos casos, a estação de supervisão desempenha a tarefa de executar os 

algoritmos de controle (DDC 13); 

� Infra- estrutura de comunicação: conecta a estação de supervisão às 

unidades de controle e, quando se utilizam RTUs de E/S, unidades de 

controle às RTUs de E/S. 

 

A Figura 6 traz o diagrama de um sistema SCADA. 

 

 

Figura 6: Diagrama genérico de um Sistema SCADA 

 

2.4 Redes Fieldbus  
 
 

Também conhecidas como redes industriais digitais, as redes Fieldbus surgiram 

para substituir os sistemas tradicionais de controle baseados no padrão analógico de 4 a 

20 mA14 (muito utilizado nas indústrias para a transmissão de sinais analógicos). Trata-

se de um sistema de comunicação digital bidirecional, cuja função é interligar 

                                                 
13

 O Controle Digital Direto (Direct Digital Control) trata do controle automatizado de uma condição ou 
processo por um dispositivo digital (computador). 
14

 Significa mili(10��) amperes(unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades para a medida 
de intensidade de corrente elétrica). 



 

17 
 

equipamentos inteligentes de campo com sistemas ou equipamentos que estejam na sala 

de controle. Abrangem uma grande variedade de padrões, como CANbus, Interbus, AS-

Interface, Modbus e Profibus, entre outros.    

 

2.4.1 Arquitetura Fielbus 
 
 

A arquitetura do Fieldbus foi desenvolvida baseada no padrão do modelo OSI 

(Open System Interconnection - Interconexão de Sistemas Abertos), podendo ser 

interpretada mais como uma adaptação do clássico padrão para redes de computadores. 

Isso acontece porque o modelo adotado pelas redes de campo não contém os níveis 3 a 7 

do modelo OSI, (Figura 7). 

 

 

                 Figura 7: Arquitetura de rede Fieldbus em comparação com o modelo OSI 

 
Nesse contexto, o Fieldbus é dividido em dois níveis principais (da Silva, Cruz 

& Rosado, 2006): 

 

1. Nível Físico: responsável pela padronização de características elétricas, ligações, 

cabos e fios, entre outros, fundamentais para a interligação entre instrumentos e 

equipamentos. 

2. Nível de Software: Trata das formas de comunicação entre os equipamentos. 

Geralmente é tratado pelo software supervisório, sendo dividido em três 
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camadas: enlace (garante a transmissão da mensagem de forma íntegra ao 

destinatário correto), aplicação (define a sintaxe e o modo de transmissão de 

cada mensagem, além de realizar o monitoramento contínuo do barramento no 

sentido de detectar falhas ou adicionar e remover elementos) e usuário (define o 

modo de acesso às informações dentro dos equipamentos, bem como a forma de 

distribuição para os outros instrumentos inseridos na rede). 

 

Dentre as inúmeras vantagens das redes Fieldbus, está a diminuição do sistema 

de controle em termos de hardware, pois muitos dispositivos podem ser conectados ao 

se utilizar apenas um par de fios, resultando em gabinetes ordenados e cabos e barras 

de segurança menores (Salazar & Maitelli, 2006). 

 

2.5 Protocolo Modbus 
 
 

O Modbus é um protocolo de comunicação de dados baseado na arquitetura 

Mestre/Escravo (ou Cliente/Servidor) utilizado em sistemas de automação industrial. 

Criado pela Modicon em 1979, trata-se de um protocolo aberto (teve suas normas e 

especificações disponibilizadas em domínio público), relativamente simples e de fácil 

implementação. É considerado um dos protocolos de comunicação mais populares no 

campo da automação (Touchard & Haquin, 2008). O protocolo também descreve o 

processo que o CLP utiliza para pedir acesso a outros dispositivos, como responderá a 

pedidos desses outros equipamentos e também como serão descobertos e informados à 

origem os erros da comunicação (Morales, 2000 apud Cunha, 2000). 

De acordo com Tiago Arruda (2009), este protocolo pode ser rotulado em dois 

tipos: Protocolo de Linha Serial (onde a camada física compreende os padrões RS-232, 

RS-422 e RS-485) e Protocolo TCP/IP (contudo, também pode ser utilizado o UDP) 

sobre ethernet (onde o meio físico é constituído pela ethernet). A comunicação é 

baseada em transações, onde apenas o dispositivo mestre (ou cliente) pode iniciar o 

processo, por meio de uma requisição. Contudo, apenas após a requisição inicial do 

mestre é que os escravos (ou servidores) podem enviar uma resposta, contendo os dados 

solicitados (Costa et al., 2006). O serviço de comunicação é baseado em códigos de 

função, onde cada função é pré-determinada e bem definida, sendo responsável por 
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informar ao escravo (servidor) qual ação executar. A Figura 8 apresenta o modelo de 

comunicação do protocolo. 

 

 

Figura 8: Modelo de Comunicação do tipo Mestre (Cliente) / Escravo (Servidor) 

 
No que tange aos tipos de transmissão, estes podem ser classificados em 

transmissão serial (onde a camada física compreende os padrões RS-232, RS-422 e RS-

485) e via ethernet. A transmissão por cabo ethernet contempla as variações TCP/IP e 

UDP/IP, enquanto aquelas realizadas por meio de cabo serial abrangem os modos serial 

RTU/ASCII, além da versão proprietária da Modicon, o Modbus Plus. A pilha de 

comunicação do Modbus é mostrada na Figura 9. 

 
 

 

Figura 9: Pilha de comunicação do protocolo Modbus  
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2.5.1 Quadro de Mensagem Modbus 

 

O protocolo Modbus, que possui estruturas de mensagens basicamente 

compostas por bytes, oferece serviços especificados por códigos de funções que são 

componentes do quadro de mensagem, cuja função é marcar seu início e fim, 

permitindo ao dispositivo receptor saber quando se encerra a mensagem e qual 

dispositivo está sendo endereçado. Os códigos válidos estão dentro da faixa de 1 a 255, 

sendo o intervalo de 128 a 255 reservado exclusivamente para utilização em respostas a 

exceções. 

Dentro deste quadro é definido um núcleo padrão para todas as mensagens, 

chamado de Unidade de Dados do Protocolo – PDU (Protocol Data Unit). O PDU é 

composto pelo campo Código de Função, correspondendo a uma função específica; e 

um campo Dados, contendo os dados relativos àquela determinada função.   

Ao realizar o mapeamento em uma determinada rede ou barramento, o protocolo 

pode adicionar alguns campos que, quando juntos à PDU, são denominados de Unidade 

de Dados de Aplicação – ADU (Application Data Unit). Esta unidade de dados é 

construída pelo mestre (cliente) quando este inicialmente envia uma requisição. Os 

campos adicionais são referentes ao endereço do dispositivo receptor e o tipo de 

checagem de erro a ser utilizada (incluindo a paridade). De uma maneira opcional, o 

campo de dados da mensagem enviada para os escravos (servidores) podem conter 

informações complementares que auxiliam o processamento do ADU, incluindo 

elementos como o tamanho do quadro, o número de bytes de dados ou algumas sub-

funções que permitem uma definição de múltiplas ações para um mesmo código de 

função (Arruda, 2009).  
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Figura 10: Quadro de Mensagem Modbus 

 
De acordo com as especificações do protocolo, o PDU é dividido em três 

categorias distintas para facilitar sua classificação, de acordo com os dados que 

trafegam em seu interior: 

 

• Modbus Request: Possui os campos function code (código da função Modbus 

que é requisitada pelo mestre, ocupando um byte) e request data (campo que 

contém os dados a serem transmitidos, podendo ter de zero a 252 bytes). 

• Modbus Response: Possui os campos function code (aqui se trata do código 

retornado pelo escravo, também ocupando um byte) e request data (contém 

os dados de resposta do escravo). 

• Modbus Exception Response PDU: Possui os campos exception function 

code (código da função Modbus acrescido do valor 0x80, ocupando um byte) 

e request data (este campo retorna os dados necessários para a identificação 

da situação em que o processo de comunicação se encontra). 

 

2.5.2 Especificações do Modbus 

 

No que se refere ao Modbus que utiliza linhas seriais, existem dois modos de 

transmissão: RTU (Remote Terminal Unit) e ASCII (American Code for Information 

Interchange). Pode-se caracterizá-los, concordemente com Arruda (2009): 
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• Modbus RTU: No modo RTU, cada byte de mensagem é enviado como um 

byte de dados, de maneira contínua. Seu protocolo é do tipo Mestre-Escravo, 

onde apenas um mestre por vez pode ser conectado ao barramento (e até 247 

escravos podem ser ligados ao barramento). Somente o mestre pode iniciar o 

processo de comunicação (dessa forma, os escravos não podem estabelecer 

comunicação entre si). Permite dois tipos de transmissão: Unicast e 

Broadcast 15. Neste modo, a detecção de erro é feita utilizando-se a técnica 

de CRC (Cyclical Redundancy Checking - Checagem de Redundância 

Cíclica). 

• Modbus ASCII: Neste modo, cada byte de mensagem é enviado na forma de 

dois caracteres ASCII, com intervalos de até um segundo entre caracteres. A 

detecção de erro é feita por meio da técnica de LCR (Longitudinal 

Redundancy Check – Checagem de redundância Longitudinal). 

 

No que se trata do Modbus/TCP, o protocolo provê uma comunicação do tipo 

Cliente/Servidor entre os dispositivos presentes na rede Ethernet. Nesta configuração, 

podem ser considerados quatro tipos de mensagens: Modbus request, Modbus 

confirmation, Modbus indication e Modbus response, cada qual possuindo uma função 

específica (Liu & Li, 2006 apud Arruda, 2009).  

Outro diferencial é a presença de um cabeçalho próprio, chamado de MBAP 

Header (Modbus Application Protocol Header), contendo informações adicionais como 

o número da transição, identificador do protocolo e comprimento do restante da  

mensagem. 

Com relação às funções definidas no Modbus, elas são caracterizadas da seguinte forma 

(Arruda, 2009): 

 

• Funções Públicas: Funções previamente definidas na padronização do 

protocolo. Ocupam intervalos que variam de 01 a 65; 72 a 100 e 110 a 127. 

• Funções Reservadas: Alocadas em meio às funções públicas. Possuem os 

seguintes endereços: 8, 9, 10, 13, 14, 41, 42, 90, 91, 125, 126, 127. 

                                                 
15

 Enquanto o Unicast é um endereçamento de pacotes realizado para um único destinatário, o 
Broadcast entrega os pacotes para todos os pontos da rede. 
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• Funções Genéricas: Funções definidas pelo usuário, sem padronização na 

norma. Compreendem todos os endereços restantes (com exceção do zero, 

que representa um código de função inválido). 

 

2.6 Servidores de Aplicação na Web 

 

Servidores de aplicação são sistemas de software que emergiram com a evolução 

das redes de computadores e provém a base para o desenvolvimento de software 

baseado em componentes (Component Based Software Development, CBSD) (WANG 

et al, 2002). Os componentes – partes pré-definidas de softwares reutilizáveis em 

diferentes aplicações – suportados por esses servidores, permitem que os programadores 

não se preocupem com a parte da implementação, apenas com as especificações dos 

próprios componentes, sendo estes, também, atuadores presentes no tempo de execução 

do programa.  

Dentro do contexto das aplicações para Web, os componentes são normalmente 

executados na mesma máquina onde o servidor Web está rodando, sendo sua tarefa 

principal o suporte à construção de páginas dinâmicas. Um tipo bastante conhecido de 

componente são os servlets, classes Java desenvolvidas com uma estrutura bem definida 

e que podem tratar de requisições recebidas dos clientes (Temple et al, 2004). 

 O principal mecanismo dos servidores de aplicação é o container. Ele provê aos 

componentes um tempo de execução independente, além de ser responsável por suas 

conexões, ciclo de vida, coordenação de transação, identificação e autenticação de 

clientes, entre outros, permitindo aos desenvolvedores se focarem na implementação 

das principais funções das aplicações. Um dos containers mais conhecidos e utilizados 

é o Apache TomCat 16 (Figura 11). 

 

                                                 
16

 Disponível em: http://tomcat.apache.org. 
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Figura 11: Interface principal do Apache Tomcat 

 

2.7 API Jamod 
 
 

Existem diversas APIs, escritas em Java, que dão suporte a implementações que 

utilizam o protocolo Modbus. Uma das principais é a Jamod. Trata-se de uma API de 

grande desempenho e de simples utilização que permite a implementação do Modbus 

completamente em Java. Pode ser utilizado para implementar mestres e escravos nos 

modos serial – ASCII, RTU (apenas como mestre), BIN (desenvolvido pelo próprio 

autor para melhorar problemas de overhead) e IP – TCP e UDP 17. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 D. Wimberger, Jamod – Java Modbus Implementation (jamod.sourceforge .net), 2004. 
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Capítulo 3 

Requisitos Básicos 

 
 
 

Objetivando tornar mais claras as atribuições e requisitos a serem alcançados 

pelo sistema proposto, tornou-se necessário abordar alguns pontos presentes nos campos 

conceituais e de aplicação, no que diz respeito aos sistemas supervisórios e sua 

utilização no ensino do protocolo Modbus. 

 

3.1  Requisitos de um Sistema Supervisório Didático 
 
 

Pode-se definir, de acordo com Lynch (2005), as funções básicas de um sistema 

de supervisão: 

 

1.  Exposição de informações: os dados referentes aos processos da planta que 

estão sendo monitorados são mostrados ao operador por meio de uma interface 

gráfica (Figura 12). Esta interface possui uma série de símbolos gráficos 

interligados aos pontos de dados do equipamento de controle, que por sua vez 

estão conectados aos processos monitorados. Qualquer mudança no estado do 

processo é detectada pelos pontos de dados do controlador, ocasionando na 

mudança de algum atributo do símbolo gráfico presente na interface, mantendo o 

operador informado acerca do estado daquele elemento da planta. 

 

2. Controle Supervisório: o sistema deve permitir que o operador realize o 

controle dos processos monitorados. Para isso é necessário que a interface possa 

interagir com ele, recebendo os valores a serem repassados por meio de campos 

presentes nos símbolos gráficos. 
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Figura 12: Exemplo de interface gráfica de um Sistema Supervisório18 

 

   No entanto, quando se trata de sistemas de supervisão onde a didática também 

deve ser levada em conta, outros requisitos devem ser levados em consideração. O 

sistema deve, além de monitorar e controlar aquele determinado processo, fornecer uma 

base de dados robusta e heterogênea sobre o processo de comunicação por trás da 

interação entre o sistema supervisório, o controlador e os instrumentos de campo. 

 Serão abordados, em seguida, alguns sistemas supervisórios cujas características 

e funcionalidades permitem sua utilização também como mecanismos didáticos no 

processo de aprendizagem dos protocolos de rede de campo. A partir desses exemplos 

serão extraídas algumas funcionalidades fundamentais de um sistema supervisório 

didático, bem como os pontos e características que devem ser modificados a ponto de 

serem atingidos os objetivos almejados. 

 

 

                                                 
18

 Retirado de SALAZAR, A. O. ; MAITELLI, André Laurindo. Instrumentação e Controle de uma Planta 
Industrial Utilizando Tecnologias de Redes Industriais. In: INDUSCON 2006, 2006, Recife - PE. Anais do 
VII Conferência Internacional de Aplicações Industriais - Induscon, 2006. Sao Paulo : IEEE Brasil, 2006. v. 
1. p. 1-5. 
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3.2 Exemplo de Aplicação 1: Simply Modbus 
 

 

O Simply Modbus é um programa de testes, desenvolvido pela Enron 

Corporation19, capaz de testar e depurar sistemas Modbus. No entanto, suas 

funcionalidades e características também permitem sua utilização para a aprendizagem 

do protocolo Modbus, permitindo até mesmo uma emulação do seu processo de 

comunicação.  As versões do software contemplam os modos Modbus RTU, Modbus 

ASCII (nos modos mestre e escravo) e Modbus TCP/IP (modo mestre). A Figura 13 

apresenta a tela principal da aplicação. 

 

 

Figura 13: Tela principal do Simply Modbus 

 
Por ser um ambiente voltado para testes, sem contemplar um sistema de 

supervisão específico, a aplicação trabalha diretamente com os pontos de dados do CLP, 

possuindo uma interface de caráter mais genérico. Algumas de suas funcionalidades 

(atuando como mestre) podem ser destacadas: 

 

• Suporte aos principais códigos de função do protocolo Modbus;  

• Exibição dos parâmetros relativos à conexão; 

• Suporte a inúmeros tipos de formatos de dados na mesma mensagem; 

                                                 
19

 Disponível em http://www.simplyModbus.ca/ 
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• Suporte ao Modbus tradicional e o Modbus Enron(variação do Modbus 

desenvolvida pela Enron Corporation); 

• Suporte a escravos com identidades de dois bytes; 

• Visualização dos quadros de request e response, bem como os tempos de 

resposta; 

•  Disponibilização de um log de texto que armazena todo o processo de 

comunicação. 

 

3.3 Exemplo de Aplicação 2: Modbus Poll 
 
 

Este software, desenvolvido pela ModbusTools20, possui a mesma proposta do 

Simply Modbus. Trata-se de um aplicativo designado para ajudar os desenvolvedores de 

sistemas que utilizam o protocolo Modbus a testar o processo de comunicação entre 

dispositivos mestres e escravos. 

Por possuir uma estrutura de múltiplas janelas, o usuário é capaz de monitorar 

vários escravos e/ou áreas de dados ao mesmo tempo (Figura 14).  

 

 

Figura 14: Software Modbus Poll 

 

                                                 
20

 Disponível em http://www.Modbustools.com/ 
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A aplicação mestre contempla os modos RTU, ASCII, TCP/IP, UDP/IP e RTU 

sobre TCP/IP. Em adição, a Modbus Tools também disponibiliza uma versão que 

permite simular dispositivos escravos, sendo compatível com os modos RTU, ASCII, 

TCP/IP e UDP/IP. 

 

Dentre as principais funções do programa, pode-se ressaltar: 

 

• Leitura/escrita sobre até 125 registradores e 2000 input/coils; 

• Monitoramento do tráfego de dados envolvendo os requests e responses; 

• Suporte aos principais códigos de função Modbus; 

• Visualização dos dados em vários formatos diferentes; 

• Disponibilização de um log da transmissão de dados em formato de texto ou via 

Microsoft Excel; 

• Suporte à transmissão broadcast. 

 

3.4 Exemplo de Aplicação 3: Modbus Test Pro 
 
 

Projetado pela Rogue Engineering21, também possui a função de auxiliar os 

desenvolvedores a testar a comunicação Modbus em seus sistemas. Esta aplicação 

suporta as quatro variações mais comuns do protocolo (modo mestre): RTU, ASCII, 

TCP/IP e RTU sobre TCP/IP. A tela principal do aplicativo abrange suas principais 

finalidades (Figura 15): 

                                                 
21

 Disponível em www.rogueengineering.com/ 
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Figura 15: Tela principal do aplicativo Modbus Test Pro 

 

Algumas de suas principais funções podem ser destacadas: 

 

• Suporte aos principais códigos de função Modbus; 

• Gerador de CRC e LRC; 

• Disponibilização de um log de texto armazenando o processo de comunicação; 

• Visualização dos valores dos bytes em hexadecimal, destacados em separado; 

• Timeouts configuráveis para todas as comunicações; 

• Disponibilização do número de bytes enviados e recebidos, assim como dos 

pacotes nas comunicações TCP/IP. 

 

3.5 Análise de Requisitos 
 
 

Tomando como base os conceitos e exemplos de aplicação apresentados, foi 

elaborada uma lista de requisitos a serem alcançados, do ponto de vista funcional, pelo 

sistema proposto: 
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• Controle e operação sobre as interfaces de E/S de dados presentes nos mais 

variados tipos de CLP; 

• Suporte aos principais códigos de função Modbus, permitindo a leitura e 

escrita de dados no controlador; 

• Visualização dos quadros de mensagem de requisição e resposta; 

• Disponibilização dos dados trabalhados em formatos variados; 

• Disponibilização do histórico do processo de comunicação. 

 
 

Contudo, apesar de os aplicativos apresentados representarem poderosas 

ferramentas para a aprendizagem do processo de comunicação Modbus, eles foram 

projetados com o intuito de testar ambientes desenvolvidos por profissionais 

experientes, desfavorecendo didaticamente estudantes e profissionais inexperientes.  

 Dessa forma, visando estabelecer um sistema amigável e intuitivo, no que tange 

à usabilidade, também se fez necessário levar em consideração alguns pontos 

importantes. Desse modo, deve-se garantir a originalidade, sendo os elementos 

presentes na interface projetados para estabelecerem harmonia, constância e identidade 

visual, além de atratividade e simplicidade. É imperativo que, mesmo que haja 

complexidade tecnológica, o sistema, além de possuir fácil utilização, deve parecer 

simples para o usuário (Lopes & Meurer, 2005). 
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Capítulo 4 

Proposta de Abordagem 
 
 
 
 

 

O sistema proposto é destinado a estudantes e profissionais da área de 

automação e tem como objetivo geral promover um ensino mais prático dos principais 

padrões Fieldbus ao permitir que os usuários interajam diretamente com o CLP, 

enviando e recebendo mensagens.  Dentro desse contexto, pode-se ressaltar seus 

objetivos específicos, do ponto de vista didático, dentro desse módulo: 

 

1. Oferecer uma maior familiarização com as interfaces de E/S de dados do CLP; 

2. Prover a visualização e entendimento dos quadros de mensagem Modbus; 

3. Possibilitar um maior conhecimento sobre as principais funções do protocolo. 

 

Este primeiro módulo é focado em duas variações do protocolo Modbus: Serial 

(RTU e ASCII) e TCP (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Variações do protocolo Modbus presentes no sistema proposto 



 

 

4.1 Modo de Operação
 
 

No cenário de execução do projeto, o usuário deve ser capaz de acessar, local ou 

remotamente, vários CLPs

computador de controle. O serviço deve ser capaz de identificar o tipo de barramento de 

campo (em sua forma completa, abrangerá, além do 

CANbus) integrado ao controlador e em seguida carregar a  interface relativa ao 

protocolo presente. 

 O computador, que atua como Servidor de Aplicações é o responsável por 

rotear as requisições dos usuários, por meio dessas interfaces, para a posterior 

comunicação com o CLP. D

Interfaces, cuja atribuição é carregar o tipo de interface que será disponibilizada ao 

usuário, e um Gerente de Comunicação, responsável pela comunicação direta, via 

conexão serial ou ethernet, com o c

A função de detecção da rede de campo é executada por meio de um 

componente de software, uma API (

fornecer ao Gerente de Comunicação os métodos  necessários no processo de interação 

com o CLP de acordo com o protocolo 

apresentada pela Figura 17.

 

Figura

 

Modo de Operação 

No cenário de execução do projeto, o usuário deve ser capaz de acessar, local ou 

remotamente, vários CLPs interligados por meio de diferentes meios físicos a um 

computador de controle. O serviço deve ser capaz de identificar o tipo de barramento de 

campo (em sua forma completa, abrangerá, além do Modbus, os protocolos 

controlador e em seguida carregar a  interface relativa ao 

O computador, que atua como Servidor de Aplicações é o responsável por 

rotear as requisições dos usuários, por meio dessas interfaces, para a posterior 

comunicação com o CLP. Dentro deste computador, estão hospedados um Gerente de 

Interfaces, cuja atribuição é carregar o tipo de interface que será disponibilizada ao 

usuário, e um Gerente de Comunicação, responsável pela comunicação direta, via 

, com o controlador lógico programável.  

A função de detecção da rede de campo é executada por meio de um 

, uma API (RedeCampo) que também é responsável por 

fornecer ao Gerente de Comunicação os métodos  necessários no processo de interação 

m o CLP de acordo com o protocolo fieldbus presente. A arquitetura do sistema é 

. 

Figura 17: Arquitetura do sistema proposto 
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No cenário de execução do projeto, o usuário deve ser capaz de acessar, local ou 

interligados por meio de diferentes meios físicos a um 

computador de controle. O serviço deve ser capaz de identificar o tipo de barramento de 

os protocolos Profibus e 

controlador e em seguida carregar a  interface relativa ao 

O computador, que atua como Servidor de Aplicações é o responsável por 

rotear as requisições dos usuários, por meio dessas interfaces, para a posterior 

estão hospedados um Gerente de 

Interfaces, cuja atribuição é carregar o tipo de interface que será disponibilizada ao 

usuário, e um Gerente de Comunicação, responsável pela comunicação direta, via 

A função de detecção da rede de campo é executada por meio de um 

) que também é responsável por 

fornecer ao Gerente de Comunicação os métodos  necessários no processo de interação 

presente. A arquitetura do sistema é 
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Quando o usuário se conecta, através da Internet ou via rede local, ao servidor 

ligado ao CLP, ele é levado à tela inicial da aplicação, onde deve informar seu login e 

senha (Figura 18).  

 

 

Figura 18: Tela inicial, com o Login e Senha 

 
Após a confirmação dos dados, o Gerente de Interfaces, por meio da API 

RedeCampo, testa quais as conexões disponíveis, retornando em seguida, via servlet, a 

interface homem-máquina virtual relativa ao protocolo cuja conexão teve sucesso. Caso 

não seja encontrada nenhuma rede de campo disponível, o servlet carrega uma tela 

informando o problema (Figura 19). 
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Figura 19: Tela mostrada quando não há rede de campo disponível 

 
 

Em seguida, o serviço Web, por meio dos formulários presentes na IHM 

disponibilizada, captura os parâmetros relativos às escolhas do usuário. Estes 

parâmetros são repassados ao Gerente de Comunicação que, por meio dos métodos 

fornecidos pela API, se comunica diretamente com o controlador. O CLP então 

receberá, por meio da conexão física utilizada, os dados relativos às funcionalidades a 

serem executadas, devolvendo em seguida, a resposta da requisição.  

A conexão com o controlador é estabelecida por meio de parâmetros relativos a 

cada tipo de protocolo. Nos modos serial RTU/ASCII deve-se levar em conta a porta 

serial utilizada (COM1, COM2, etc), além da taxa em bauds, bit de parada e a paridade. 

Já no modo TCP, os parâmetros importantes são a porta TCP utilizada, além do número 

IP. 

 

4.2 Implementação do Sistema 

 
Para estabelecer o sistema proposto, foi necessária a elaboração de processos que 

atuassem em três pontos principais do projeto:  
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1. Gerente de Interface, constituído das interfaces Web apropriadas para cada tipo 

de rede de campo (no caso deste módulo, Modbus Serial RTU/ASCII e Modbus 

TCP), responsável pela interação direta com o usuário. 

2. Gerente de Comunicação, que abriga o processo responsável pela comunicação 

direta entre o computador que hospeda os serviços e o CLP a ser acessado. 

3. API RedeCampo, que fornece os métodos utilizados pelo Gerente de 

Comunicação, além de informar ao Gerente de Interface o tipo de rede de campo 

presente no referido sistema de automação. 

 

A Figura 20 apresenta um diagrama de classes, especificando as relações entre 

os processos que compõem a aplicação desenvolvida.  

 

 

Figura 20: Diagrama UML especificando as relações entre as classes 

 

4.3 Implementação do Gerente de Interfaces 

 

Dentro do Gerente de Interfaces, as interfaces que interagem com o aluno foram 

desenvolvidas utilizando a linguagem HTML, sendo o processo de comunicação 

baseado na arquitetura Cliente/Servidor, por meio do protocolo HTTP. 
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Nesta implementação, a linguagem HTML se combina com a linguagem Java, 

sendo os dados inseridos nos campos de texto pelo usuário captados por meio do 

método getParameter() da classe HttpServletRequest. Em seguida essas informações 

são repassadas, via métodos Java, ao Gerente de Interfaces para a comunicação com o 

CLP. 

 Para facilitar o desenvolvimento dos códigos, foi utilizada a IDE Aptana 

Studio22, enquanto que, para o cumprimento da função de container de servlets foi 

empregado o software Apache TomCat. 

 

4.4 Construção do Gerente de Comunicação 
 

O Gerente de Comunicação abriga os processos que recebem os parâmetros  

referentes às escolhas realizadas pelo usuário por meio do Gerente de Interface e 

estabelece a comunicação com o controlador lógico programável. Para a implementação 

desses processos de comunicação, foi utilizada a API Jamod. 

Dentro do contexto do protocolo, tais processos assumem o papel de mestre, 

enviando requisições para o controlador (que toma o papel de escravo) e recebendo os 

dados relativos à sua resposta, repassando-os para o Gerente de Interface, para sua 

posterior visualização por parte do usuário.  

 

4.4.1 Interligação da Estrutura de Dados e os Módulos de E/S do CLP 
 
 

O Gerente de Comunicação não estabelece a comunicação diretamente com os 

módulos de E/S do controlador, mas sim com os Process Images, blocos de memória 

que armazenam ciclicamente o estado de um processo em um determinado período do 

tempo.  

Dessa forma, para que as escolhas dos usuários pudessem realmente ser 

efetivadas nos módulos do controlador, foi necessário interligar, via programa Ladder23, 

os blocos de memórias com os módulos de E/S do CLP (Figura 21). 

 

 

                                                 
22

 Disponível em http://aptana.com 
23

 Linguagem de programação onde a lógica do CLP é representada por meio de diagramas gráficos. 
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                  Figura 21: Programa em Ladder interligando os Process Images aos módulos 
de E/S 

 

Para o desenvolvimento do programa na linguagem Ladder, foi utilizado o software 

TwidoSoft24. 

 

4.5 API  RedeCampo 
 

A API RedeCampo contém as classes RedeCampo e RedeCampoModbus, 

responsáveis por detectar os tipos de redes de campo disponíveis, além de fornecer os 

métodos necessários para que os processos presentes no Gerente de Comunicação 

troquem informações com o controlador e gerar as mensagens mostradas para o usuário 

por meio da interface. A API foi construída com a linguagem de programação Java, e 

utilizando-se a API Jamod. 

 

4.6 Funcionalidades 

 

O projeto foi desenvolvido visando o concebimento de um sistema capaz de 

elucidar os estudantes, proporcionando uma nova visão acerca da comunicação Modbus 
                                                 
24

 É um programa gráfico para criação, configuração e gerenciamento de aplicações para controladores 
Twido.  Foi  desenvolvido pela Telemecanique.  Para a implementação  foi utilizada a versão 3.5. 
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e permitindo aos envolvidos conhecer melhor o processo que ocorre nos bastidores da 

comunicação de um sistema supervisório com o Controlador Lógico Programável. 

Assim sendo, por se tratar de um mecanismo voltado para o ensino, optou-se por 

desenvolver uma plataforma que atuasse diretamente com os pontos de dados do CLP 

(Process Image) interligados diretamente aos módulos de E/S, sem acessar uma ou mais 

máquinas ou processos específicos (como nos sistemas SCADA convencionais), não 

sendo necessário o desenvolvimento na interface de símbolos gráficos que representem 

esses elementos. Trata-se de um sistema de caráter genérico, para ser utilizado em 

combinação com diversos tipos de processos que podem ser testados em laboratório 

pelos alunos, de acordo com a lógica existente na memória do controlador. 

Dentro desse contexto, e baseando-se nas aplicações analisadas anteriormente, 

pode-se listar as funcionalidades presentes na aplicação: 

 

• Comunicação com o CLP por meio das principais funções de controle Modbus: 

01 (Read Coils Status), 02 (Read Input Discrectes), 03 (Read Multiple 

Registers), 04 (Read Holding Registers), 05 (Write Single Coil), 06 (Write 

Single Register), nos modos serial RTU/ASCII e TCP, e 15 (Write Multiple 

Coils) e 16 (Write Multiple Registers), no modo TCP; 

• Suporte à entrada do valor dos registradores no formato padrão do Modbus (0x, 

2x, 3x e 4x) ou com os valores reais a serem enviados; 

• Monitoramento do tráfego de dados por meio da visualização dos quadros de 

request e response; 

• Flexibilidade na interação com as interfaces de E/S: o usuário pode escolher 

quantos registradores/coils gostaria de acessar, e a partir de qual deseja começar; 

• Flexibilidade na escolha e visualização dos parâmetros de conexão: endereço IP 

e porta (modo TCP) e porta serial, paridade, taxa em bauds e bit de parada 

(modo serial RTU/ASCII); 

• Controle das interfaces de entrada e saída (registradores e input/coils) do CLP a 

serem acessadas; 

• Informações mais detalhadas sobre o processo de comunicação, com a 

disponibilização dos dados trabalhados nas formas binária, decimal e 

hexadecimal; 
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• Disponibilização de um log de texto contendo informações sobre o histórico do 

processo de comunicação. 

As Figuras 22 e 23 apresentam as versões serial e TCP das interfaces da 

aplicação. 

 

 

Figura 22: Versão TCP da IHM virtual 

 

Figura 23: Versão Serial da Interface 
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Para atender às funções que realizam a escrita de dados (05, 06, 15 e 16), foi 

criada uma página onde o usuário pode escrever os dados que deseja enviar por meio de 

uma dessas funções (Figura 24).  Também foi adicionada ao aplicativo uma página com 

informações acerca do projeto (Figura 25). 

 

 

Figura 24: Página para a escrita de dados 

 

 

Figura 25: Página com informações sobre o projeto 
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Capítulo 5 

Análise e Validação 
 
 
 
 

 

Visando avaliar e validar o sistema desenvolvido, foram realizados testes para 

averiguar sua eficácia frente aos requisitos exigidos. Desse modo, foram realizados dois 

testes, englobando situações distintas, onde as implementações relacionadas às duas 

variações do protocolo Modbus foram testadas. 

 

5.1 Cenário de Testes 1: testando o protocolo Modbus Serial 
 

 
A variação do protocolo testada foi a Modbus RTU. Para a realização do 

experimento, foi utilizado o CLP Twido Telemecanique TWDLCAA24DRF, com 

conexão serial. O dispositivo conta com duas extensões: os módulos TWDAM01HT 

(que conta com 1 analog output) e o TWDAMM3HT( que possui 2 analog inputs e 1 

output). O controlador possui 14 entradas discretas e 10 saídas (coils). Somando-se os 

módulos de extensão são adicionadas mais 2 analog inputs e 2 analog outputs à 

configuração.  

Os testes foram realizados por meio de um computador25 ligado ao Servidor de 

Aplicações (conectado ao CLP via junção RS 232 / RS 485), via rede local. Em seu 

estado inicial o controlador está com as entradas 5 a 8 ligadas (on) por meio de chaves 

digitais, enquanto todas as outras permanecem desligadas (em estado off). Todos os 

coils estão desligados, enquanto as analog inputs e outputs, que não estão interligadas à 

nenhum tipo de máquina ou processo, estão com o valor 0. Pode-se observar a imagem 

do cenário de testes e do controlador utilizado na Figura 26, enquanto a configuração 

inicial do CLP está visível na Figura 27.  

                                                 
25

 O computador utilizado possui uma configuração básica, com um processador AMD Athlon(tm) XP 
com 1.25 GHz e 256 MB de memória Ram. 
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Figura 26: O CLP 24DRF, utilizado para o experimento. 

 
 

 

Figura 27: Configuração inicial do controlador 

 
A lógica presente no CLP se resume apenas a interligar os valores dos campos 

de memória às interfaces físicas, sendo possível alterar os valores apenas por meio do 

protocolo ou, no caso apenas das entradas discretas, utilizando-se as chaves digitais. 
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Primeiro passo: realizar a leitura dos 10 coils por meio da função 01: Read Coil 

Status. 

Resultados: 

• Request:01 01 00 0a 00 0a  

• Response:01 01 02 00 00  

• Número de bits a serem lidos: 10 

• Bits lidos: 00000000 00000000 

• Bits lidos (em decimal):0 

• Bits lidos (em hexadecimal):0 

• Bits lidos (em ASCII):null 

 

 

Figura 28: Leitura das 10 saídas 

 
 

Nos quadros de requisição e resposta, é possível encontrar alguns dados 

importantes sobre o estado do controlador e as características da troca de mensagens. 

Em ambos estão presentes informações como o código de função (01) e a identidade do 

escravo (01). No quadro de request também é possível visualizar o número de coils do 
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CLP (em hexadecimal, 00 0a, o que significa 10 no formato decimal). No mesmo 

campo no quadro  response  está disponível o valor lido nos coils (00 00). 

 
 

Segundo passo: realizar a leitura das 14 discrete inputs por meio da função 02: 

Read Discrete Inputs. 

Resultados: 

• Request:01 02 00 14 00 0e  

• Response:01 02 02 20 01  

• Bits lidos: 00000001 00100000  

• Bits lidos (em decimal):288 

• Bits lidos (em hexadecimal):120 

• Bits lidos (em ascii): n.e (não existe) 

 

 

Figura 29: Leitura das 14 entradas discretas 

 
 
 
Terceiro passo: ler os valores dos 2 holding registers pertencentes aos módulos de 

expansão por meio da função 3: Read Holding Registers. 
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Resultados: 

• Request:01 03 00 02 00 02 

• Response:01 03 04 00 00 00 00 

• Número de holding registers a serem lidos: 2 

 

Holding register 1: 

• Decimal:0 

• Binário:0 

• Hexadecimal:0 

• Ascii:null 

 

Holding register 2: 

• Decimal:0 

• Binário:0 

• Hexadecimal:0 

• Ascii: null 

 

 

Figura 30: Leitura dos dois holding registers 
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Quarto passo: realizar a leitura dos 2 input registers pertencentes aos módulos de 

expansão por meio da função 4: Read Input Registers. 

Resultados: 

• Request:01 04 00 04 00 02  

• Response:01 04 04 00 00 00 00  

• Número de input registers a serem lidos: 2 

Input Register 1: 

• Decimal:0 

• Binário:0 

• Hexadecimal:0 

• Ascii:null 

Input Register 2: 

• Decimal:0 

• Binário:0 

• Hexadecimal:0 

• Ascii:null 

 

Figura 31: Leitura dos 2 input registers 
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Quinto passo: forçar o valor on para o coil número 6, por meio da função 5: 

Write Single Coil. 

Resultados: 

• Request:01 05 00 06 ff 00  

• Response:01 05 00 06 ff 00 

 

 

Figura 32: Escrita sobre o coil número 6 

 
 

Sexto passo: forçar o valor do primeiro holding register para 453 por meio da 

função 6: Write Single Register. 

 

Resultados: 

• Request:01 06 00 00 01 c5  

• Response:01 06 00 00 01 c5 
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Figura 33: Escrita do valor 453 no primeiro holding register 

 
 

Sétimo Passo: realizar a leitura dos holding registers após a utilização da função 

6. 

Resultados: 

• Request:01 03 00 02 00 02  

• Response:01 03 04 01 c5 00 00 

 

Holding Register 1: 

• Decimal:453 

• Binário:111000101 

• Hexadecimal:1c5 

• Ascii n.e 

 

Holding Register 2: 

• Decimal:0 

• Binário:0 
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• Hexadecimal:0 

• Ascii:null 

 

 

Figura 34: Leitura dos 2 holding registers 

 

 

Oitavo Passo: realizar a leitura dos 10 coils após o uso da função 5. 

Resultados: 

• Request:01 01 00 0a 00 0a  

• Response:01 01 02 40 00  

• Bits Lidos: 00000000 01000000 

• Bits lidos (em decimal):64 

• Bits lidos (em hexadecimal):40 

• Bits lidos (em ascii):@ 
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Figura 35: Nova leitura das saídas após o uso da função 5 

 

 

Figura 36: Modificação do valor da saída 6 no CLP 
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Nono passo: após modificar o valor da chave digital ligada à entrada discreta 

número 8 de normalmente fechada para normalmente aberta, utilizar novamente a 

função 2. 

Resultados:  

• Request:01 02 00 14 00 0e  

• Response:01 02 02 20 00  

• Bits lidos: 00000000 00100000  

• Bits lidos (em decimal):32 

• Bits lidos (em hexadecimal):20 

• Bits lidos (em ascii):n.e 

 

 

 

Figura 37: Leitura das entradas após a modificação no estado de uma das chaves digitais 
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Figura 38: Modificação no valor da entrada discreta 8 após a mudança de estado da 

chave digital 

 

5.2 Cenário de Testes 2: testando o protocolo Modbus TCP. 
 

 

O segundo teste foi realizado com o objetivo de validar a implementação que 

abrange o  protocolo Modbus TCP.  

Contudo, devido à indisponibilidade na obtenção de um controlador com 

conexão ethernet, foi decidido montar virtualmente o CLP TWDLCAA40DRF. Para 

tanto, foi utilizado o software PLC Simulator26. O referido controlador possui 24 

entradas e 16 saídas. Também foram simulados os módulos de extensão TWDAM01HT 

e TWDAMM3HT, adicionando 2 input registers e 2 holding registers à sua 

configuração. 

A configuração inicial do controlador virtual pode ser visualizada abaixo, na 

Figura 39. 

                                                 
26

 Disponível em http://www.plcsimulator.org 
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Figura 39: A configuração do CLP virtual corresponde ao modelo 40DRF junto com as 

expansões 

 
O estado inicial do CLP foi setado do seguinte modo: às entradas 0 a 11 foi 

atribuído valor 0 (off), enquanto as entradas 12 a 23 receberam o valor 1 (on) (Figura 

40). 

 

 

Figura 40: Configuração inicial das entradas discretas 
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Enquanto isso, a todas as 16 saídas foi atribuído o valor 1 (on) (Figura 41). 

 

 

Figura 41: Valores iniciais das saídas 

 

Aos 2 input registers foram adicionados os valores 250 e 322 enquanto os holding 

registers foram setados com os valores 206 e 334 (Figuras 42 e 43). 

 

 

Figura 42: Valores dos dois input registers 
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Figura 43: Valores dos dois holding registers 

 

Primeiro passo: realizar a leitura dos 16 coils por meio da função 01: Read Coil 

Status. 

Resultados: 

• Request:00 02 00 00 00 06 00 01 00 00 00 10  

• Response:00 02 00 00 00 05 00 01 02 ff ff  

• Número de bits a serem lidos: 16 

• Bits lidos: 11111111 11111111 

• Bits lidos (em decimal):65535 

• Bits lidos (em hexadecimal):ffff 

• Bits lidos (em ascii):n.e 
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Figura 44: Leitura dos valores das 16 saídas 

 
 

Por causa do cabeçalho MBAP, os quadros do protocolo Modbus TCP possuem 

aalgumas informações a mais quando comparados com o quadro Modbus Serial 

RTU/ASCII. Nos quadros de requisição e resposta, pode-se encontrar informações 

como o identificador da transação (00 02), identificador do protocolo (00 00), número 

de bytes restantes na mensagem ( 00 06 quadro request e 00 05 no quadro response), 

identificador da unidade escravo (00), além do código de função correspondente (01). 

No quadro de request também é possível visualizar o número de coils do CLP virtual ( 

em hexadecimal, 00 10, o que corresponde a 16 no formato decimal). No mesmo campo 

no quadro  response  está disponível o valor lido nos coils (ff ff). 

 
Segundo passo: realizar a leitura das 24 discrete inputs por meio da função 02: 

Read Discrete Inputs. 

     Resultados: 

• Request:00 03 00 00 00 06 00 02 00 00 00 18  

• Response:00 03 00 00 00 06 00 02 03 00 f0 ff  

• Número de bits a serem lidos: 24 
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• Bits lidos: 11111111 11110000 00000000 

• Bits lidos (em decimal):16773120 

• Bits lidos (em hexadecimal):fff000 

• Bits lidos (em ascii):n.e 

 

 

Figura 45: Leitura das 24 entradas discretas 

 

Terceiro passo: ler os valores dos 2 holding registers por meio da função 3: Read 

Holding Registers. 

Resultados: 

• Request:00 04 00 00 00 06 00 03 00 00 00 02  

• Response:00 04 00 00 00 07 00 03 04 00 ce 01 4e  

• Número de holding registers a serem lidos: 2 

Holding Register 1: 

• Decimal:206 

• Binário:11001110 

• Hexadecimal:ce 
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• Ascii:î 

Holding register 2: 

• Decimal:334 

• Binário:101001110 

• Hexadecimal:14e 

• Ascii:n.e 

 

 

Figura 46: Leitura dos 2 holding registers 

 

 Quarto passo: realizar a leitura dos 2 input registers utilizando função 4: Read 

Input Registers. 

      Resultados: 

• Request:00 05 00 00 00 06 00 04 00 00 00 02  

• Response:00 05 00 00 00 07 00 04 04 00 fa 01 42  

• Número de input registers a serem lidos: 2 

Holding Register 1: 

• Decimal:250 

• Binário:11111010 
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• Hexadecimal:fa 

• Ascii:ú 

Holding Register 2: 

• Decimal:322 

• Binário:101000010 

• Hexadecimal:142 

• Ascii:n.e 

 

 

Figura 47: Leitura dos input registers 

 
 

Quinto passo: alterar, por meio da função 15: write multiple coils, todos os 

valores dos coils , repassando-lhes o valor 0 (off). 

Resultados: 

• Request:00 06 00 00 00 17 00 0f 00 00 00 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00  

• Response:00 06 00 00 00 06 00 0f 00 00 00 10 
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Figura 48: Escrita de um arranjo de 16 bits nos coils 

 
 

Sexto passo: dobrar o valor dos holding registers, por meio da função 16: Write 

Multiple Registers, atribuindo-lhes os valores 512 e 668. 

Resultados:  

• Request:00 07 00 00 00 0b 00 10 00 00 00 02 04 02 00 02 9c  

• Response:00 07 00 00 00 06 00 10 00 00 00 02 
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Figura 49: Escrita de dois valores sobre os holding registers 

 

 

Sétimo passo: ler os dados dos holding registers após a utilização da função 16. 

Resultados: 

• Request:00 08 00 00 00 06 00 03 00 00 00 02  

• Response:00 08 00 00 00 07 00 03 04 02 00 02 9c  

• Número de holding registers a serem lidos: 2 

Holding Register 1: 

• Decimal:512 

• Binário:1000000000 

• Hexadecimal:200 

• Ascii:n.e 

Holding Register 2: 

• Decimal:668 

• Binário:1010011100 

• Hexadecimal:29c 

• Ascii:? 
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Figura 50: Os valores dos holding registers foram alterados no CLP virtual 

 
 

 

Figura 51: Leitura dos novos valores dos holding registers 
 
 
 

Oitavo passo: realizar a leitura dos 16 coils após o uso da função 15. 

Resultados:  
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• Request:00 09 00 00 00 06 00 01 00 00 00 10  

• Response:00 09 00 00 00 05 00 01 02 00 00  

• Número de bits a serem lidos: 16 

• Bits lidos: 00000000 00000000 

• Bits lidos (em decimal):0 

• Bits lidos (em hexadecimal):0 

• Bits lidos (em ascii):null 

 

 

 

Figura 52: Leitura dos novos valores das saídas 

 

Por fim, na Figura 53 é possível observar as mudanças ocorridas na saída do controlador 

virtual. 
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Figura 53: Os valores alterados dos coils no CLP virtual 

 
 
 

Por meio dos inúmeros passos realizados nos dois tipos de testes, foi possível 

concluir a eficácia da aplicação desenvolvida na comunicação com os CLPs utilizando-

se o protocolo Modbus. Os parâmetros relativos aos estados dos controladores e ações 

executadas por meio das function codes foram enviados e recebidos com sucesso através 

dos quadros de request e response. Dessa forma, os resultados foram considerados 

satisfatórios e o sistema projetado foi validado para posterior utilização. 
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Capítulo 6 

Considerações Finais  

 

 
Com o surgimento e evolução de inúmeros recursos tecnológicos que podem ser 

utilizados para o auxílio ao ensino, os antigos modelos de educação (baseados 

principalmente nas aulas expositivas com quadro e giz) estão, quando interpostos nesta 

nova realidade, se tornando cada vez mais defasados. Tal constatação pode ser aplicada 

tanto no contexto das escolas e universidades, quanto em cursos preparatórios realizados 

por empresas. 

A utilização desses recursos permite que se crie um ambiente favorável à 

aprendizagem, baseado principalmente na interação com o aluno, permitindo que este se 

sinta mais estimulado e envolvido no processo de ensino/aprendizagem, o que produz 

resultados bem melhores do que os métodos clássicos.  

Desse modo, procurou-se, neste trabalho, descrever o processo de análise, 

implementação e validação do primeiro módulo de um sistema supervisório didático 

capaz de reconhecer o protocolo Fieldbus utilizado em uma determinada rede industrial. 

Este trabalho se apresenta como uma ferramenta bastante eficiente no ensino do 

protocolo Modbus em suas variações Serial RTU/ASCII e TCP, provendo uma 

plataforma capaz de fornecer informações de caráter técnico e prático para todos 

aqueles – estudantes, professores ou profissionais – que pretendem trabalhar com 

sistemas de supervisão, tornando-se bastante útil em possíveis treinamentos de empresas 

ou em cursos técnicos ou universitários. E o universo de abrangência da aplicação 

proposta se torna ainda maior ao se considerar a possibilidade de acesso remoto, 

permitindo que até mesmo iniciantes no assunto possam adquirir maiores 

conhecimentos sobre o protocolo em questão. 

Os testes realizados provaram sua eficácia na comunicação com controladores 

lógicos programáveis por meio do protocolo Modbus, sendo os parâmetros relativos à 
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transmissão e recepção de quadros captados com sucesso.  Como um primeiro módulo, 

a aplicação se mostrou eficiente em cumprir as propostas iniciais.  

Como sugestão de trabalhos futuros, sugere-se a implementação dos módulos que 

contemplem os protocolos CANbus e Profibus, contribuindo para tornar o sistema 

desenvolvido cada vez mais robusto e funcional. 
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