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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
A tecnologia atual oferece diversos dispositivos
eletrônicos e automáticos que visam simplificar nossas
vidas, nos auxiliando em processos complexos e
enfadonhos do dia‐a‐dia. O sistema semafórico, que
processa e lida com informações de sistemas de tráfego
terrestre das cidades, é um destes dispositivos. Sendo
assim, este trabalho tem o objetivo de apresentar o
desenvolvimento de um sistema de semáforos, auxiliado
por um CLP (controlador lógico programável). Como
procedimento metodológico para a sua realização, foi
desenvolvido o código principal em linguagem LADDER
no programa TWIDO, através da utilização do software

SIMMAQ 3D (para simulação de sua utilização em uma
avenida composta por 4 ruas, com suas devidas faixas
de pedestres, sinalização e demais parâmetros
necessários para se obter uma comparação mais
próxima da situação real) e do CLP da AUTOMATUS®,
com seus componentes de comunicação. Os resultados
alcançados evidenciam que o estabelecimento de uma
melhor comunicação entre os sistemas resulta em um
trânsito mais simplificado e fluente, gerando eficiência e
autonomia, promovendo o entendimento detalhado do
processo e abrindo espaço para estudos analíticos e
formas de aprimoramento do sistema.

PALAVRAS‐CHAVE: CLP, Sistema semafórico, Tráfego.

SEMAPHORE SYSTEM CONTROLLED BY PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER
ABSTRACT
Current technology offers several electronic and
automatic devices to simplify our lives, helping us in
complex and boring processes of everyday life. The
semaphore system, which processes and handles
information of road traffic systems in cities, is one of
these devices. Thus, this paper aims to present the
development of a traffic light system, which is aided
by a PLC (programmable logic controller). As
methodological procedure for its implementation, the
core code was developed in LADDER language, into

KEY‐WORDS: PLC, Semaphoric System, Traffic.

the TWIDO program, through the use of SIMMAQ 3D
software and the PLC of AUTOMATUS® with their
proper communication components. Results achieved
show that foster better communication among
systems results in a more simplified and fluent traffic,
generating efficiency and autonomy, promoting
detailed development of the process and opening up
possibilities for analytical studies and ways to
improve the system.

SISTEMA SEMAFÓRICO COMANDADO POR CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o número de meios de transporte motorizados, como carros, motos e
ônibus que utilizam as vias urbanas, aumentaram significantemente. Este acréscimo acarretou
um volume maior no fluxo de veículos, que, algumas vezes, continua sendo absorvido pela
mesma estrutura viária das cidades. Um dos motivos desse agravamento é a impossibilidade de
mudanças nas vias de tráfego nos grandes centros urbanos (NETO et al, 2011).
Ruas e avenidas são o meio físico de circulação dos veículos de uma cidade. Normalmente, em
um cruzamento de duas ou mais vias, o movimento de veículos entre as vias não pode ser
realizado simultaneamente, pois são conflitantes entre si. Portanto, é necessário estabelecer
alguma norma de controle de direito de passagem, a fim de se aumentar as condições de fluidez
do cruzamento e reduzir os riscos de acidentes, tanto entre veículos como veículos‐pedestres
(RADEL et al,2012).
O semáforo é um dispositivo de controle de tráfego que, através de indicações luminosas
transmitidas para motoristas e pedestres, alterna o direito de passagem de veículos e/ou
pedestres em interseções de duas ou mais vias (RADEL et al, 2012).
A exemplo de Baptista e Rangel (2013) que apresentam a integração e comunicação em tempo
real de um modelo de simulação a eventos discretos com um sistema de controle automático. O
modelo de simulação de um cruzamento com vias semaforizadas foi construído no ambiente
Arena. A integração e a comunicação foram feitas via rede e o sistema de controle foi operado
por um controlador lógico programável. Foram simulados cenários para as situações de trânsito
livre, regular e congestionado. Os resultados apresentaram a média total de veículos que
entraram no sistema e que ficaram retidos e também o tempo médio total de passagem dos
veículos na via. De uma forma geral, o modelo permitiu avaliar o comportamento do trânsito em
cada uma das vias e os comandos oriundos do controlador para ativação e desativação dos
semáforos.
O Controlador Lógico Programável (CLP) é um equipamento eletrônico digital, que utiliza uma
memória programável para armazenar internamente instruções e para programar funções
específicas, tais como: lógica, seqüenciamento, temporização, contagem e operações aritméticas.
Controlando por meio de módulos de entradas e saídas, vários tipos de máquinas e processos
(BATISTA et al, 2012).
Os CLPs foram desenvolvidos com o intuito inicial de substituírem os painéis de relés no controle
discreto, porém, atualmente, os controladores são bem mais complexos, pois as plantas

industriais normalmente precisam manipular não somente funções lógicas binárias, como por
exemplo, tipo E e OU, mas também malhas analógicas (Franchi, 2009).
Este trabalho vem com o intuito de desenvolver um sistema semafórico tanto veicular quanto
para pedestres, este pensado de forma sistemática com acesso a requisição feita pelo pedestre,
tendo o estado de sua sinalização luminosa controlado por CLP programado em linguagem
Ladder.
MATERIAIS E MÉTODOS
No Laboratório de Automação Industrial do IFPB‐ campus Cajazeiras utilizou‐se da bancada
didática de Redes Industriais adquirida da empresa Automatus® para instalação, montagem e
programação desta aplicação. Para este fim, foram utilizados os seguintes equipamentos:
 CLP Twido Shneider Electric;
 Interface Multi I/O da Automatus®;
 IHM Touch Shneider;
 Protocolo de Comunicação: Modbus TCP/IP.
 Softwares: Twido, Simmaq3D, Advantis.
Para simulação no Simmaq 3D e apresentação do projeto, foi considerado um cruzamento de
duas vias de faixa dupla e mão única em que os semáforos são sincronizados de modo
complementar. Neste caso, o veículo terá apenas duas opções: seguir na via atual ou mudar‐se
para a outra via, como ilustrado na Figura 1.
O sistema valoriza a travessia de pedestres, ocorrendo automaticamente nas vias e condições
possíveis ou ainda mediante requisição de travessia através de botão.

Figura 1 – Visão ampla do cruzamento, Software de Simulação SIMMAQ 3D®

Toda programação do semáforo foi desenvolvida na linguagem Ladder.
O semáforo controlado por CLP possui lâmpadas das cores vermelha, verde, amarela para os
veículos e lâmpadas vermelha e verde para pedestres. Em cada esquina há um botão de
requisição de passagem de pedestres como ilustra a figura 2.

Figura 2 – Faixa de pedestres, Software de Simulação SIMMAQ 3D®
O hardware Multi I/O (direita) simula entradas e saídas, analógicas e digitais, através do
computador emuladas no software SIMMAQ 3D. Com isso é possível programar o CLP (Esquerda)
da mesma maneira que seria se estivesse ligado no campo de ação, desde que se respeite a
seqüência de entradas e saídas, correspondendo‐se com sensores e atuadores.

Figura 3 – CLP trabalhando em conjunto com Multi I/O
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a obtenção da melhor situação, o problema foi trabalhado em forma de etapas, dividindo a
programação em duas situações:
‐ Ciclo simples;
‐ Rotina de travessia de pedestres.
Analisando estas situações separadamente foi possível uma melhor percepção de cada passo da
rotina, apontando para um sistema mais confiável.
Com a montagem correta e a devida configuração dos equipamentos e interface que compõem o
projeto, foi possível executar e monitorar com eficiência o sistema semafórico descrito ao longo
do trabalho, além do ótimo desempenho para aplicação real nas vias urbanas.
O software de simulação leva em consideração os diferentes tipos de pedestres, simulando desde
o mais rápido como uma pessoa correndo, até o mais lento como um idoso. Com essas
considerações, foi possível ajustar os temporizadores da maneira mais adequada possível à
situações do cotidiano, evitando atropelamentos, congestionamentos e colisões.
O sistema pode ser utilizado como uma ferramenta para análise e aperfeiçoamento dos sistemas
semafóricos, levando em consideração que este dispõe de todas as características de um
dispositivo empregado atualmente nas linhas de tráfego terrestre, além de servir como aplicação
pedagógica no ensino e desenvolvimento de projetos para compreensão por partes dos alunos

que em determinadas situações utilizam a programação do Controlador Lógico Programável para
resolução de problemáticas semelhantes.
Programação
Dentre as etapas do programa desenvolvido na linguagem Ladder, vale destacar a combinação
entre temporizadores e variáveis de memória para a habilitação de cada uma das etapas,
funcionando como uma lógica CASE.
Com uma sequencia determinada por combinação de temporizadores, cada passo do ciclo de
funcionamento é habilitado por uma variável de memória, fazendo alterações nas saídas através
dos comandos (SET) e (RESET).
No caso da requisição de passagem de pedestre, uma variável de memória habilita uma nova
situação, onde através de uma sequencia de temporizadores um novo ciclo se inicia, habilitando
a seguinte sequência:
 Finaliza o ciclo em execução (verde para uma via A e vermelho para a via B, por exemplo,
seguido de amarelo via A e vermelho via B);
 Mantém as duas vias em vermelho;
 Habilita os sinais verdes para passagem de pedestre;
 Após tempo de travessia, desabilita os sinais verdes e habilita os sinais vermelhos para
pedestres;
 Após tempo equivalente a sinal amarelo, retorna ao ciclo simples.
Vale salientar que nesta programação, ao retornar ao ciclo simples, a via que foi liberada por
último permanecerá fechada, liberando o tráfego na próxima via. Desta forma evita‐se que uma
via fique fechada por vários ciclos de travessia acumulando veículos parados por longos períodos.
O tempo que a travessia de pedestre fica desabilitada antes da liberação da próxima via é de
grande importância para a integridade do transeunte, evitando um possível avanço dos veículos
antes do final da travessia do pedestre.
Na Figura 4 há um trecho da programação onde temos a entrada física do CLP recebendo o sinal
do botão de requisição de passagem de pedestre (%I0.0) ativando um estado de memória (%M6)
que é usado em várias etapas da programação para ativação de rotinas correspondentes ao ciclo
de travessia. Um exemplo de rotina acionada pela variável citada é a conferência do estado
anterior, onde o algoritmo verifica qual era a via que estava livre antes da travessia de pedestre
ser requisitada.

Figura 4 – Trecho do código de programação.
CONCLUSÃO
Com este projeto foi possível perceber a melhoria do aprendizado ao utilizar‐se de nova
metodologia, direcionando os participantes à resolução de problemas com realismo, alem de um
melhor domínio das ferramentas aplicadas. Além disso, a sincronização entre os diferentes
sistemas utilizados foi realizada com eficácia, garantindo não só o devido entendimento da
situação, como também um sistema seguro, estável e eficiente no que compete a suas
características de servir como ferramenta de desobstrução de vias e melhoramento do fluxo de
veículos urbanos e de pedestres.
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