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RESUMO  

 

 

FILHO, Antonio José Cruz. Automação via Browser de Rede Industrial Modular Serial 

RS485 Conectada via USB à Servidor Web. 2018. 77 páginas. Pesquisa Experimental 

(Engenharia de Controle e Automação (Mecatrônica)) – UniCesumar, Maringá PR, 2018.  

 

 

Com o avanço tecnológico, em muito se reduz a necessidade de múltiplos operadores em uma 

fábrica e/ou linha de montagem, o que caractriza a expanção do processo de automação, 

porém automação sem controle pode acarretar diversos problemas para a linha de produção. 

Este trabalho teve por objetivo sugerir e analisar a possibilidade de implementação de 

controle via Browser em linhas de produção industrial automatizadas que utilizem 

comunicação serial baseada na arquitetura RS485, com componentes compactos e de baixo 

custo, como a utilização de um micro-computador Raspberry Pi 3 como servidor, a fim de 

viabilizar sua implementação e construção de protótipos. Com o desenvolvimento de 

protótipos buscou-se averiguar se haveria ocorrencias de interferencias ou erros, 

principalmente na captura e armazenamento de dados. Ao longo do progresso de montagem e 

programação interferencias correlatas com ondas eletromagnéticas e campos elétricos 

mostraram-se uma grande problemática para a implementação do projeto em ambientes 

agressivos como chãos de fábrica, podendo apenas ser resolvidos com a utilização de 

componentes especificos de custo elevado. 

 

Palavras-chave: Automação; RS485; Rede Modular; USB; Browser; Raspberry Pi; 

Industrial. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

With the technological advance, the need for multiple operators in a factory and/or assembly 

line is greatly reduced, which characterizes the expansion of the automation process, but 

uncontrolled automation can lead to several problems for the production line. This work 

aimed to suggest and analyze the possibility of implementing control via Browser in 

automated industrial production lines that use serial communication based on the RS485 

architecture, with compact and low cost components, such as the use of a Raspberry Pi 3 

microcomputer as a server, in order to enable its implementation and construction of 

prototypes. With the development of prototypes we tried to find out if there would be 

interferences or errors, mainly in the capture and storage of data. Throughout the progress of 

assembly and programming, related interferences with electromagnetic waves and electric 

fields have proved a major problem for the implementation of the project in aggressive 

environments such as factory floors, and can only be solved with the use of specific 

components of high cost. 

 

Keywords: Automation; RS485; Modular Network; USB; Browser; Raspberry Pi; Industrial. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

Com o avanço tecnológico atual, além do modo mais rápido e eficiente para produção 

industrial, também se busca comodidade e praticidade nas interações do usuário com o 

processo de fabricação, de forma a facilitar e agilizar o trabalho. 

Muitas das linhas de produções contemporâneas possuem equipamentos conectados a 

redes denominadas Fieldbus, ou seja, redes campo, coexistindo juntamente com o maquinário 

do chão de fábrica, por onde trafegam dados vitais da produção, como sinais e valores de 

monitoramento e comandos de acionamento para diferentes setores e máquinas. 

Um recurso que pode ser considerado poderoso e versátil para meios de automação 

correntes é a utilização de Browsers de navegação e servidores, conectados tanto à rede 

interna com os protocolos da indústria quanto à rede global de computadores, a Internet, 

possibilitando acesso ao monitoramento e controle de acionamentos de qualquer ponto do 

globo que possua conexão de rede. 

Este trabalho tem por finalidade explorar a possibilidade de implementação de 

automação via browser de uma rede industrial diretamente conectada a um servidor web 

compacto, que, tanto poderá apresentar informações aos usuários, quanto poderá encaminhar 

comandos para a rede interna, promovendo conveniência e regalo. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Uma rede industrial pode ser automatizada via Browser utilizando comunicação serial 

RS485 e um Raspberry Pi 3 como servidor? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver modelo e protótipo de rede industrial automatizada com comunicação 

serial de arquitetura RS485, com monitoramento e controle via Browser, servidor hospedado 

em microcomputador Raspberry Pi 3 conectado a rede via USB, para análise de 

funcionamento e averiguação de problemáticas a partir de protótipo. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Montar, formatar, instalar e programar servidor web em plataforma operacional Linux 

(Raspbian) interna de hardware classe raspberry (Raspberry Pi 3); 

 Desenvolver programações de características Front-end e protocolos de comunicação 

(Polled Master Slave) para apresentação gráfica de dados práticos a usuários. 

 Projetar, fabricar e montar módulos comunicantes entre si para constituição, em 

conjunto, de rede característica serial RS485 industrial, a ser controlada via Browser. 

 Analisar protótipo m regime de operação e constatar possíveis problemáticas de 

funcionalidade ao longo do tempo e desenvolvimento. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Desde a segunda revolução industrial buscam-se cada vez mais métodos que 

melhorem as linhas de produções com baixo custo e alta produtividade. Uma forma 

encontrada para alcançar este objetivo foi a utilização de processos automatizados, ou seja, 

tipos de processo “[...] que, sob o controle de um programa único, permite efetuar, sem 

intervenção humana, uma série de operações contábeis, estatísticas ou industriais.” 

(Disponível em: < https://www.dicio.com.br/automacao/>. Acesso em: 09/09/2018.). 

A automação em si contribui com diversas vantagens para o meio industrial gerando 

possibilidades de desenvolvimento tecnológico com inúmeras aplicações, além de 

produtividade e economia, o que acarreta em desenvolvimento de mercado, geração de novos 

empregos e competitividade entre indústrias. 

Com o passar do tempo, a automação deixou de ser um recurso exclusivamente 

industrial, sendo inserida no dia a dia das pessoas, seja em  locais de trabalho ou em seus 

domicílios, criando assim a automação residencial, também conhecida como Domótica, 

palavra derivada “[...] das palavras domus (casa) e robótica (controlo automatizado de algo), 

ou seja, a domótica define-se como a possibilidade de controlo de forma automática das 

nossas casas tornando-as no que vulgarmente se costuma designar por ‘casas inteligentes’.” 

(ALVES; MOTA, 2003). 
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O presente estudo tem por finalidade sugerir a possibilidade de integração entre 

protocolos e métodos comumente aplicados a redes industriais conjuntamente com a 

versatilidade e comodidade de recursos de automação residencial, propiciando uma 

metodologia versátil de controle e monitoramento de processos. 

 

1.4 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA  

 

Os métodos de pesquisa utilizados foram o exploratório e o experimental, através de 

procedimentos de pesquisa e técnicas empíricas, respectivamente. De acordo com Gil (2002, 

p. 41), pesquisas exploratórias objetivam familiarizar o pesquisador com o tema a fim de 

torna-lo mais claro e explícito para a construção de uma hipótese. Também segundo Gil 

(2002, p. 47) “[...] o experimento representa o melhor exemplo de pesquisa científica.”, pois 

com a determinação de um objeto de estudo pode-se inferir quais as variáveis que o afetam. O 

estudo foi desenvolvido a partir de: 

1. Pesquisa bibliográfica: Os conceitos analizados foram: “Utilização de automação 

residencial para melhoramento de automação industrial”, “Redes Industriais”, 

“Linguagens de Programação” e “Métodos de confecção de placas de circuito”. 

2. e prototipação – feita para averiguação de compatibilidade entre os diferentes tipos 

de tecnologias utilizados. 

Os protótipos foram projetados, confeccionados e interconectados pelo autor a fim de 

criar um sistema operante para apresentações. Capaz de demonstrar o básico de uma rede 

industrial automatizada e controlada via conexão à um servidor,  operando como nodo mestre 

ao mesmo tempo que hospeda uma página de acesso, possibilitando monitoramento e 

acionamento dos vários nós, sendo cada um com uma funcionalidade própria e exclusiva. 

 

1.5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

A fim de ordenar e facilitar o desenvolvimento do trabalho optou-se por dividi-lo em 

cinco partes: Servidor, WebSite, Hardware, Firmware de Comunicação e Teoria. Cada parte 

separadamente trata de um conteúdo especifico do trabalho, com seu próprio grau de 

complexidade e diferentes tipos de metodologias, porém sempre trabalhadas de forma a 

possibilitar sua fusão com as demais e ao término de seu desenvolvimento individual. 
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1.5.1 Servidor 

 

A parcela de maior facilidade para elaboração tratou-se da montagem e configuração 

de um mini servidor Linux, sendo este também o mestre de toda a rede, responsável pelo 

armazenamento, processamento e alocação dos dados, quando solicitado. 

A estrutura física do servidor baseia-se em um pequeno computador, do tamanho de 

um cartão de crédito, o Raspberry Pi 3, desenvolvido pela Raspberry Pi Foundation, “[...] 

uma organização sem fins lucrativos do Reino Unido que trabalha para por o poder de criação 

digital nas mãos de pessoas de todo o mundo [...]”  (RASPBERRY PI FOUNDATION, 2009, 

tradução nossa). Fazendo-se também a utilização de uma tela e fonte de alimentação 

especifica, além de suportes e gabinetes de armazenamento adequados para ambos, como 

pode ser visto na Figura 1, pode-se estruturar todo servidor de maneira compacta e com 

poucos gastos. 

Figura 1 - Servidor físico utilizando RaspBerry Pi 3 e tela sensível ao toque 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Além da parte física um servidor necessita também de um sistema operacional (SO) e 

configurações diversas de acordo com a aplicação. No caso deste trabalho optou-se por fazer a 

utilização do SO desenvolvido e distribuído gratuitamente pela Raspberry Pi Foundation, o 

Raspbian, que se trata de um SO Linux baseado em outro sistema cujo o nome, atualmente, é 

Debian. O SO é de fundamental importância para o funcionamento do servidor, pois ele que 
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será o cérebro da máquina, operando suas funções vitais e possibilitando a execução de 

demais softwares. 

Como, um dos intuitos do trabalho, é possibilitar que a rede seja acessada de maneira 

remota, necessitou-se estabelecer uma forma para tal conexão.  O servidor  responsável pela 

rede e estaria interligado à internet, decidiu-se transforma-lo também em um servidor web, ou 

seja, um servidor que hospedaria um website e um banco de dados, que por sua vez 

armazenaria e apresentaria os dados ao longo do tempo. 

Para a criação deste servidor web, foram utilizados  alguns manuais disponibilizados 

no site “PiMyLifeUp”, onde pode-se encontrar um passo-a-passo de como instalar e 

configurar um servidor NGINX com banco de dados PHP/SQL, sendo estes escolhidos por 

dois fatores principais: o servidor NGINX ocupa menos espaço de memória do Raspberry, 

tornando-o mais leve em processamento, e as linguagens PHP e SQL são de familiaridade do 

autor. 

 

1.5.1.1  Banco de Dados 

 

Informações a serem usufruídas por programas, websites, e outros meios digitais 

precisam ser armazenadas em algum local, de forma ordenada. Sendo assim fez-se a 

necessidade de criar de um sistema de armazenamento de fácil acesso e edição, capaz de 

relacionar informações de entrada e saída de dados, ou seja, um Banco de Dados. 

Segundo Korth, um banco de dados “é uma coleção de dados inter-relacionados, 

representando informações sobre um domínio específico”, ou seja, um banco de dados é um 

conjunto de informações correlatas entre si de forma que sempre haja uma forma de 

referencia-las. 

A forma mais comum vista em bancos de dados, para armazenamento, é uma 

subdivisão de tabelas,  a qual é indicada por um nome e, dentro destas, há linhas e colunas 

identificadas, normalmente, por números (denominados id’s) e nomenclaturas diversas, 

respectivamente. A imagem a seguir ilustra como é uma estrutura simplificada de um banco 

de dados: 
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Figura 2 - Exemplo simplificado de tabelas de um banco de dados 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Para ter-se acesso a um “valor” específico armazenado em uma tabela de um banco de 

dados precisa, primeiramente, utilizar as referencias exatas de sua localização, onde se deve 

conectar ao banco especificado, selecionar a tabela correta e então identificar o dado com as 

informações de linha e coluna onde ele se encontra. Por exemplo, caso deseje-se saber o valor 

de um copo segundo a Figura 2, deve-se informar que a tabela a ser requerida é denominada 

“Tabela2”, e que o dado encontra-se na linha de id correspondente a “3” e na coluna nomeada 

“valor”, ou na linha que contém o nome correspondente à “Copo” e na coluna nomeada 

“valor”. 

A fim de gerar economia de tempo para muitos programadores e agilizar a criação e o 

manuseio de bancos de dados criou-se uma linguagem denominada SQL, que interage de 

forma fluida com os bancos e suas tabelas, inserindo, atualizando, extraindo ou excluindo 

dados destes sem muitas complicações e com uma sintaxe de fácil compreensão e utilização. 

 

1.5.1.1.1 SQL 

 

A Linguagem Estruturada de Consultas, ou Structured Query Language em inglês, é 

uma linguagem padronizada como de utilização universal para gerenciamento de bancos de 

dados através de SGBDs (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) sendo com uso de 

interfaces próprias ou por meio de códigos interpretados por scripts.  
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Diversas operações podem ser efetuadas com SQL em um banco de dados, como 

inserção e alteração de registros ou objetos (tabelas), gerenciamento de usuários, controle de 

informações e muitas outras que variam de acordo com a aplicação do banco. Para que essas 

funções sejam efetuadas, segundo Alves (2013), existem quatro agrupamentos de instruções 

inerentes do código: DML (Data Manipulation Language, ou Linguagem de Manipulação de 

Dados e português), DDL (Data Definition Language, ou Linguagem de Definição de Dados 

em português), DCL (Data Control Language, ou Linguagem de Controle de Dados em 

português) e DTL (Data Transaction Language, ou Linguagem de Transação de Dados em 

português). 

 DML: é o agrupamento de comandos mais utilizados, pois através destes que 

se operam diretamente os dados, inserindo-os, atualizando-os, selecionando-os 

ou excluindo-os. 

 DDL: neste agrupamento estão instruções utilizadas para gerenciamento da 

estrutura do banco de dados, alterando, criando ou removendo objetos como as 

tabelas. 

 DCL: conjunto de comandos destinados a controlar o acesso do banco de 

dados, permitindo ou bloqueando o acesso do usuário em questão. 

 DTL: este grupo de instruções fornece meios de controlar transações de dados 

dentro do banco de dados, sendo requerida uma efetivação após a utilização ou, 

caso necessário, um cancelamento ou reversão das alterações. 

 

1.5.2 Website 

 

Para acesso ao servidor, bem como aos dados armazenados no banco de dados fez-se 

necessária à criação de páginas de acesso via web, onde todas as informações fossem 

apresentadas de forma clara e direta ao usuário. Tais páginas foram desenvolvidas utilizando, 

inicialmente, três linguagens de programação (CSS, JavaScript e PHP) e uma linguagem de 

marcação de hipertexto (HTML), sendo esta última a responsável pela estruturação dos dados 

apresentados, e as demais responsáveis por processamentos de dados e funções. 
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1.5.2.1  HTML 

 

A linguagem HTML, ou Hypertext Markup Language (em português: Linguagem de 

Marcação de Hipertexto), é uma linguagem utilizada comumente na internet, já que ela é 

responsável por estruturar a grande maioria dos sites acessados via browser. 

“O HTML é a linguagem base da internet. Foi criada para ser de fácil entendimento 

por seres humanos e também por máquinas, como por exemplo, o Google ou outros sistemas 

que percorrem a internet capturando informação.” (EIS, 2011). 

Criada por Tim Berners-Lee na década de 1990 para auxiliar seu grupo de colegas a se 

comunicar e disseminar pesquisas tornou-se popular ao ser utilizada para formação da rede 

pública de acesso de computadores da época, que mais tarde tornar-se-ia a internet. 

HTML trata-se de uma linguagem estruturada em marcações, onde o conteúdo a ser 

apresentado sempre está dentro de uma abertura e um fechamento desta marcação, como por 

exemplo, no código da imagem a seguir: 

Figura 3 - Código básico de HTML 

 

Fonte: O autor (2018) 

Na imagem é possível ver uma marcação intrínseca de códigos HTML, “<div> 

</div>”, esta marcação, contendo abertura e fechamento, determina o inicio e fim de um 

bloco de ordenação, onde estão inseridos demais comandos de exibição, neste caso dois 

blocos de imagens com configurações mais específicas. 

 

1.5.2.2  CSS 

 

CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de estilo utilizada para definir a 

aparência visual de páginas web, ou seja, sua função é proporcionar uma melhor visualização 

dos itens contidos dentro do código HTML, podendo conter efeitos visuais diversos, 

separando o formato e o conteúdo do documento em visual e não visual. 



23 

 

Segundo Pereira (2009), a origem do CSS dá-se pela complexidade encontrada na 

apresentação visual dos códigos HTML, pois para realizar alterações em determinados 

campos era necessário que diversos outros fossem alterados, porém o CSS possibilitou uma 

maneira global de se organizar o código através da inserção tags no código HTML, como se 

pode observar abaixo: 

Figura 4 - Exemplo de código CSS 

 

Fonte: O autor (2018) 

Observa-se na figura acima que, diferentemente de códigos HTML, na linguagem CSS 

as funções/blocos não precisam estar fechadas entre marcadores, apenas suas instruções 

devem estar dentro de chaves, indicando a qual função elas pertencem respectivamente. 

Também é possível notar que, ao se comparar a Figura 4 e a Figura 3, uma possui em seu 

código referencias diretas ao código da outra, como por exemplo, a função “mover_direita”, 

que em HTML determina a classe de ima das figuras inseridas na exibição e em CSS possui 

instruções que indicam o posicionamento do objeto com porcentagens referentes à altura e 

largura da tela de exibição. 

Ao unir-se HTML e CSS, portanto, é possível criar efeitos visuais mais 

dinamicamente e de forma a satisfazer o usuário final no quesito visual, sendo que ainda 

pode-se inserir outras linguagens a fim de proporcionar adaptabilidade da página com os mais 

diversos tipos de monitores e telas. 

 

1.5.2.3  PHP 
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PHP, ou Hypertext Processor (Processador de Hipertexto), é uma linguagem de 

programação utilizada principalmente para a criação de scripts de desenvolvimento web, 

podendo também ser embutida dentro de códigos HTML, proporcionando maleabilidade ao 

código com funções de análise comparativa e manipulação de variáveis de diversos tipos 

(inteiros, strigs, ponto flutuante, etc). 

Em diversos momentos o código presente dentro do arquivo pode alternar entre PHP e 

HTML, apenas necessitando do fechamento de um para a continuação do outro, pois há uma 

marcação especifica no código HTML para identificação de um trecho PHP, representada por 

“<?php” e “?>”, designando abertura e fechamento, respectivamente. 

De acordo com The PHP Group (2001) a linguagem PHP possui uma peculiaridade 

quando utilizada em scripts HTML, já que sua execução se dá unilateralmente na conexão, 

mais precisamente do lado do servidor, ou seja, o código PHP dentro do arquivo HTML ou 

propriamente um arquivo PHP será primeiramente lido e interpretado pelo servidor, e em 

seguida o resultado desta interpretação será exibido ao usuário, como um resultado de alguma 

operação matemática, uma requisição de dados armazenados no banco de dados, ou uma 

resposta em texto através do método echo. E então, após a interpretação do código PHP, o 

restante do código (HTML, JavaScript, CSS), será executado. 

 

1.5.2.4  JavaScript 

 

Esta é uma linguagem de programação que pode gerar um pouco de confusão em 

primeira instancia, pois seu nome se assemelha a outra linguagem, a Java, porém estas duas 

não possuem nenhuma outra ligação, além disso. 

Segundo Zampieri (2018), a linguagem JavaScript (JS) é uma linguagem de 

programação de alto nível, criada em 1996 por Brendan Eich, também fundador da Mozilla 

Corporation. Criada para funcionar originalmente no navegador Netscape Navigator, sua 

função era facilitar processos executados dentro das páginas web, simplificando a 

programação de animações e janelas de alerta. 

Comumente JS é utilizada para gerar funções de execução no decorrer de eventos, 

como o próprio carregamento da página, ou o pressionar de um botão, ou até mesmo funções 
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temporizadas que devem ser repetidas diversas vezes, sem a necessidade de recarregar a 

página, o que torna algumas animações e transições muito mais sutis e fluidas para o usuário, 

além de economizar tempo de espera caso haja uma conexão de rede lenta. 

Para que haja tal fluidez e sutilidade por parte da execução do código, é necessário que 

seja utilizado um método conhecido como AJAX, proveniente de requisições efetuadas em 

segundo plano, onde o arquivo principal se comunica com um arquivo secundário e este, por 

sua vez, executa um script (normalmente puro JS ou PHP). Após a execução uma resposta é 

devolvida para o arquivo principal em forma de texto ou string, e cabe ao código principal 

trabalhar com esta resposta e em fim apresentar o resultado da execução. 

 

1.5.2.4.1 jQuery 

 

De acordo com a The jQuery Foundation (2018), jQuery é uma biblioteca de 

JavaScript pequena, rápida e rica em recursos que torna facilitada a manipulação, travessia, 

manipulação de eventos, animações e AJAX de documentos HTML exibidos em diferentes 

navegadores. 

A característica principal da biblioteca jQuery é sua maneira facilitada de escrita e 

tratamento direto com eventos, proporcionando versatilidade e agilidade para programadores 

que utilizam da API (Application Programming Interface, ou Interface de Programação de 

Aplicativos). A diferença entre utilização de jQuery e JavaScript padrão pode ser vista na 

imagem a seguir: 

Figura 5 - Trechos de códigos em jQuery e JavaScript utilizados para realizar a substituição da classe de 

determinado elemento 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

1.5.2.4.2 Método AJAX 
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AJAX, ou Asynchronous JavaScript and XML, segundo Carvalho (2007), é uma 

técnica que utiliza de comunicação assíncrona entre múltiplos arquivos com diferentes 

códigos e funções, utilizado para criar aplicações mais interativas, como transições entre 

menus e visualizações de páginas web sem a necessidade de recarregar ou atualizar a conexão 

inicial, fornecendo agilidade de processamento e fluidez de animações, quando em pequenas 

quantidades. 

O método AJAX, para seu funcionamento, utiliza uma ferramenta chamada 

XMLHttpRequest, definido como um “objeto que define uma API com funcionalidades para 

scripts do lado do cliente para comunicação entre um cliente e um servidor usando o 

protocolo HTTP” (CARVALHO, 2007), ou seja, o arquivo principal que contem o código 

inicial JavaScript, além de HTML, CSS e PHP, se comunica com outros arquivos no servidor 

através de uma solicitação HTTP gerada por uma ação do usuário. Essa requisição envia ao 

servidor alguns dados de acordo com o gatilho utilizado (carregamento da página, pressionar 

de botão, contagem de tempo, entre outros), esses dados serão então transmitidos a outro 

arquivo que deve ser especificado na chamada do método, este arquivo por sua vez será 

interpretado com os dados recebidos e devolverá uma resposta em formato de texto ao código 

requisitante. 

 

1.5.3 Hardware 

 

Após a instalação e configuração do servidor e determinação dos parâmetros básicos 

do sistema, iniciou-se o processo de projeção das partes físicas da rede, os nós de ação. Tais 

nós são, nada mais nada menos que módulos eletrônicos conectados entre si e ao 

mestre/servidor, para envio e recebimento de informações. Cada um com uma função distinta, 

separados em três grupos:  

1. Sensores: estes módulos fazem aferições de dados do meio onde se localizam e 

então transmitem tais dados quando recebem uma requisição do mestre. 

2. Atuadores: módulos que provocam alteração no meio, como por acionamento de 

um motor ou cilindro/pistão. 

3. Gerais: constituído dos módulos de comunicação e processamento, basicamente os 

mesmos para todos os demais, diferenciando apenas nas programações internas 
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dos módulos de processamento conectados a cada outro módulo dos demais 

grupos. 

Como cada módulo possui função e funcionamento distinto, criou-se um programa 

único para cada, com diferentes tipos de dados sendo recebidos e transmitidos, sendo iguais 

apenas na forma de transmissão e recebimento, onde se gerou funções genéricas para facilitar 

o processo de comunicação. 

Toda a rede fora baseada em modelos de rede que utilizam o padrão RS485, por ser 

um padrão de comum utilização em redes industriais, como na rede PROFIBUS uma rede 

“[...] usada principalmente para dispositivos de entrada/saída de alta velocidade e para 

conectar dispositivos inteligentes como os acionadores. Ele pode usar diferentes camadas 

físicas como RS-485, wireless ou fibra óptica. O RS-485 é o mais comum.” (PROFIBUS & 

PROFINET BRASIL, 2018, p. 4). 

Outro exemplo de utilização do padrão RS485 pode ser encontrado em aplicações 

internas do acelerador de partículas em Campinas SP, o Brazilian Synchrotron Light 

Laboratory – LNLS/CNPEM, onde o autor conseguiu contato e algumas informações foram 

disponibilizadas, tais como protocolos básicos de comunicação para envio de pequenas 

mensagens (Basic Small Messages Protocol) e manuais técnicos para desenvolvimento de 

redes RS485, sendo um, um arquivo disponibilizado pela Texas Instruments (The RS-485 

Design Guide), e outro um manual de especificações de componente eletrônico (IL3685). 

Com o protocolo definido e a tipologia de rede escolhida, deu-se inicio à projeção 

prática dos circuitos eletrônicos de cada módulo, iniciando-se pelos mais simples, com menos 

componentes a serem utilizados, portanto menos variáveis a serem consideradas, porém 

sempre seguindo as especificações delimitadas pelos fabricantes de componentes eletrônicos, 

obedecendo aos valores máximos estabelecidos. 

 

1.5.3.1  Placas de Circuito 

 

Para confecção das PCB’s (Printed Circuit Boards, ou Placas de Circuito Impresso), 

diferentes métodos foram analisados e testados, como processos de transferência térmica, 
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transferência por papel carbono, foto transferência com DryFilm e foto transferência com 

tintas fotossensíveis, sendo este último, adotado devido a sua melhor qualidade em resultado. 

 

1.5.3.1.1 Método de Transferência térmica 

 

Neste método o circuito esquematizado é impresso utilizando uma impressora do tipo 

laser em uma folha de papel (glossy, fotográfico, folha de adesivos) e transferido para a placa 

(fenolite ou fibra de vidro revestida por uma fina camada de cobre) por meio de pressão e 

elevação de temperatura, que acaba por desprender as partículas de tinta do papel e passando-

as para o cobre da placa, de forma a proteger essas partes da etapa de corrosão. 

Este método oferece facilidade em produções caseiras, pois se pode utilizar um ferro 

de passar roupas comum para a realização do procedimento, entretanto, trilhas de pouca 

espessura não podem ser obtidas com resolução satisfatória, como o caso de trilhas de 0,5mm. 

Figura 6 - Realização de transferência de circuito pelo método térmico 

 

Fonte: Júnior (20--) 

 

1.5.3.1.2 Método de Transferência por Papel Carbono 

 

Na transferência por papel carbono o circuito é impresso em uma folha sulfite comum 

e posicionado sobre uma folha de papel carbono, que, por sua vez está, posta, sobre o cobre da 
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placa, então se deve retraçar o circuito com a utilização de um lápis ou caneta para que o 

pigmento do papel carbono seja transferido à placa, de forma que este proteja partes 

especificas do cobre durante o processo de corrosão. 

Mais prático que o método de transferência térmica, este método também impossibilita 

a confecção de placas com trilhas muito finas, sendo estas limitadas a espessura da ponta do 

lápis ou caneta utilizados para transferência de pigmento. 

Figura 7 - Transferência de circuito utilizando papel carbono 

 

Fonte: Paula (2009) 

 

1.5.3.1.3 Método de Transferência Fotossensível com DryFilm 

 

O método de transferência fotossensível por DryFilm consiste no revestimento da 

placa com um filme sensível a luz ultravioleta, de modo que o cobre seja completamente 

coberto. Após posiciona-se uma transparência negativa do desenho do circuito por sobre a 

placa e então a mesma deve ser exposta a luz ultravioleta, para que as partes que compõem o 

circuito sejam enrijecidas e melhor se fixem a placa. Em seguida a placa é lavada com uma 

solução de água e carbonato de sódio, comumente conhecido por barrilha, de modo que as 

partes não expostas à luz ultravioleta se desprendam da placa e dissolvam, resultando na placa 

pronta para corrosão. 

Diferente dos métodos anteriores, este possibilita a confecção de trilhas de pouca 

espessura, entretanto, a deposição do filme sobre a placa demonstrou-se método demasiado 

complexo para confecção caseira, inviabilizando essa prática. 
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Figura 8 - Confecção de placa de circuito com DryFilm 

 

Fonte: Costa (2018) 

 

1.5.3.1.4 Método Transferência Fotossensível com Tintas Fotossensíveis 

 

Semelhante ao método de transferência fotossensível com DryFilm, porém neste caso 

utiliza-se um tipo de tinta que substitui a película de filme plástico, o que torna a produção 

mais simplificada, já que a deposição de tinta pode ser feita com um pincel de ponta macia, de 

fácil aquisição em qualquer papelaria, tornando-o o método ideal para produção de placas 

caseiras com trilha finas. 

Figura 9 - Placa com camada de tinta fotossensível parcialmente removida 

 

Fonte: O autor (2018) 
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1.5.3.2  Componentes 

 

Os principais elementos de uma placa de circuitos estão além da estrutura de fenolite 

ou fibra de vidro, da camada de cobre desenhada e corroída. São eles os componentes 

eletrônicos que serão soldados à placa, como resistores, diodos, circuitos integrados (CI’s), 

step downs e transistores. 

 

1.5.3.2.1 Resistores 

 

Resistores são componentes eletroeletrônicos utilizados, principalmente, para geração 

de calor, dissipação de corrente elétrica e/ou produção de queda de tensão. Seu funcionamento 

se dá, basicamente, à propriedade de oferecer resistência à movimentação dos elétrons que por 

ele passam, em forma de corrente elétrica, provocando uma desaceleração em sua 

movimentação e dissipando a energia cinética destes em forma de calor pelo efeito Joule 

propagado ao meio. 

“Os resistores podem ser construídos utilizando-se carvão, silício ou ligas metálicas. 

Resistores de carvão são muito utilizados em eletrônica, enquanto que os de ligas 

metálicas são utilizados em resistores de potência, reostatos e em aquecedores. Os 

resistores de silício são construídos no interior de circuitos integrados.” 

(ELETRÔNICA Didática, S. d.). 
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Figura 10 - Estrutura física de resistores 

 

Fonte: Eletrônica Didática (S. d.) 

 

Para a utilização de um resistor é importante conhecer o código de cores que 

determina o valor pré-estabelecido do resistor, bem como os distingue entre si na 

compra/venda destes componentes, já que existem valores padronizados disponíveis no 

mercado. 

O código de cores está impresso em um resistor na forma de anéis coloridos alinhados 

ao longo de seu corpo, sendo que cada cor possui um valor, como mostra a Figura 11. 

Segundo Braga (2001, p. 10) “Para ler, os anéis, primeiro e segundo, a partir da ponta dão os 

dois dígitos da resistência enquanto que o terceiro o fator de multiplicação ou número de 

zeros.”. 
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Tabela 1 - Valores do código de cores para resistores 

 

Fonte: Braga (2001) 

 

1.5.3.2.2 Diodos 

 

Um diodo pode ser tido como “[...] um componente eletrônico de dois terminais, que 

conduz corrente elétrica preferivelmente em um só sentido, bloqueando a sua passagem no 

sentido oposto.” (ELETRÔNICA Didática, S. d.). 

Segundo Malvino e Bates (2007, p.39), em sua fabricação são unidos semicondutores 

dopados de duas maneiras: uma onde são utilizadas impurezas pentavalentes, ocasionando 

uma sobra de elétrons livres e uma polarização negativa nomeada n, e outra onde se utilizam 

de impurezas trivalentes, acarretando em uma sobra de lacunas e polarização positiva, 

nomeada p. 

A junção de ambas forma o diodo, que contém uma barreira de potencial chamada 

camada de depleção entre as duas partes, vencida apenas pela superação do valor de 

polarização elétrica. Ao se aplicar corrente elétrica por um sentido, os elétrons livres da parte 

n são repelidos devido à polarização de cargas, o que permite a passagem de corrente elétrica. 

Entre tanto ao se polarizar o diodo reversamente, os elétrons da corrente elétrica chegarão 

primeiro à parte p, com lacunas, criando um espaço ainda maior na camada de depleção e 

impossibilitando a passagem de corrente elétrica. 
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Figura 11 - Representação de polarização direta e reversa em um diodo 

 

Fonte: Eletrônica Didática (S. d.) 

 

1.5.3.2.3 Transistores 

 

Um transistor de junção bipolar, ou simplesmente transistor como é comumente 

conhecido, é, basicamente, a junção de dois diodos em sentido contrario, onde a camada p ou 

n de um fica voltada a camada p ou n do outro, respectivamente, sempre formando o par pp 

ou nn, que pode ser considerado como uma única camada p ou n, respectivamente, 

denominada base, e nos extremos estão o coletor e o emissor, formando, de acordo com a 

configuração, um transistor npn ou um transistor pnp. 

 No caso de um transistor, de acordo com Malvino e Bates (2007, p.190), as três 

camadas possuem espessuras diferentes, sendo a base a mais estreita delas e também a menos 

dopada. Após está o coletor que tem um nível de dopagem intermediário e a maior espessura e 

por último vem o emissor com o maior nível de dopagem e com a espessura intermediaria. 

O funcionamento de um transistor depende do seu tipo, se ele é um transistor npn ou 

um transistor pnp, sendo que isso também afeta o sentido da corrente que passará por ele, 

entrando no coletor, passando pela base e saindo pelo emissor, ou no sentido contrário. 

No transistor npn, quando polarizado, “O emissor fortemente dopado tem a seguinte 

função: emitir ou injetar elétrons livres na base. A base fracamente dopada tem também uma 

função bem definida: passar os elétrons injetados pelo emissor para o coletor.” (MALVINO; 

BATES, 2007, p. 191). São utilizados quando se possui uma fonte de alimentação positiva. 
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Já no transistor pnp, utilizado com fontes de alimentação negativas ou como 

complementar ao npn quando a fonte de alimentação é simétrica, “[...] o emissor injeta 

lacunas na base. A maior parte das lacunas circula para o coletor. Por isso, a corrente no 

coletor é quase igual à corrente do emissor.” (MALVINO; BATES, 2007, p. 277). 

Figura 12 - Representação gráfica e esquemática de transistores de junção bipolar 

 

Fonte: Rui (2007) 

 

1.5.3.2.4 Circuitos Integrados 

 

Um circuito integrado (CI), segundo Gutierrez (2004, p. 5): 

“[...] é a integração de circuitos inteiros em um único componente – o circuito 

integrado –, ou seja, a construção em um diminuto pedaço de material semicondutor 

(silício) de um componente que simula completamente o funcionamento de todo um 

circuito com centenas de outros componentes.” 

CI’s têm por finalidade substituir um aglomerado de componentes eletrônicos, 

executando a função que os mesmos teriam, porém ocupando menos espaço, o que os torna 

práticos e versáteis em utilização. 

Dentre os CI’s mais comuns destacam-se os que possibilitam lógica eletrônica direta 

(portas lógicas, conjuntos de transistores, pontes h, etc.) e os que atuam conforme lógica 

programacional, ou seja, seu funcionamento pode ser programado e alterado de diversas 

formas diferentes. Estes últimos são conhecidos como microcontroladores. 
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Figura 13 - CI's MAX485 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

1.5.3.2.5 Step down 

 

Um módulo Step Down é um dispositivo que tem por finalidade proporcionar um 

degrau descendente de potência em um sinal de entrada ou saída, seja este um sinal de 

alimentação ou transmissão de dados. 

Um exemplo a ser considerado é o módulo da Figura 14 desenvolvido com o circuito 

integrado LM2596, que atua com variação de sinais de alimentação, permitindo uma entrada 

variante de 3,2 à 40V e saída de 1,5 à 35V, respectivamente, admitindo até 3A de corrente 

elétrica. “A série LM2596 opera em uma frequência de comutação de 150 kHz [...]” (TEXAS 

INSTRUMENTS, 1999, p. 1), ou seja, os reguladores LM2596 atuam por meio de um 

processo de “liga e desliga”, onde comutam a continuidade de passagem de correte até 150 

mil vezes por segundo. Esta variação na condução de corrente resulta na alteração de potencia 

entregue ao destinatário final do circuito, e como a corrente (I) exigida para funcionamento é 

quase constante, a variável alterada é a tensão (V) para resultante do valor de potencia (P) 

final, seguindo o principio da lei de ohm. 
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Figura 14 - Módulo Step Down LM2596 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

1.5.3.2.6 Motor de corrente contínua 

 

Um motor de corrente continua é um dispositivo que opera por “atração” e “repulsão” 

magnética em pares de bobinas que invertem suas polaridades conforme a rotação do eixo. 

Sua estrutura física possui um conjunto de bobinas interno (rotor) e um par de bobinas 

externo (estator), onde as bobinas externas mantém sua polaridade continuamente, já as 

bobinas internas entram em contato com escovas condutoras e, conforme são energizadas, 

produzem um campo magnético que sofre atração pelo lado do estator com a polarização 

contraria e repulsão pelo lado com a mesma polaridade, provocando assim o efeito de giro no 

eixo e movimentando o rotor até que o conjunto interno troque as polaridades ao ser 

energizado diferentemente da maneira anterior. 

Figura 15 - Representação das partes físicas de um motor de corrente continua 

 

Fonte: Silveira (2014) 
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1.5.3.2.7 Motor de passo 

 

Segundo Brites (2008, p. 3) “Os Motores de Passo são dispositivos eletro-mecânicos 

que convertem pulsos elétricos em movimentos mecânicos que geram variações angulares 

discretas.”, seu funcionamento é parcialmente similar ao dos motores de corrente continua, 

porém sem as partes de rejeição magnética e inversão de polaridade conforme a rotação, pois 

nos motores de passo o eixo “[...] é rotacionado em pequenos incrementos angulares, 

denominados ‘passos’, quando pulsos elétricos são aplicados em uma determinada sequência 

nos terminais deste.” (BRITES, 2008, p. 3), ou seja, a variação angular de um motor de passo 

é controlada pala energização de pares de bobinas em seu interior, mantendo a posição até que 

o par seguinte seja energizado. 

São motores de uso comum em projetos com controle de posicionamento, seja 

rotacional, como nas juntas de um braço robótico, ou linear, como no caso de rotação de fusos 

acoplados a dispositivos mecânicos que se movimentam através do deslizamento pela rosca 

deste, muito comum em impressoras 3D. 

Figura 16 - Esquematização interna de um motor de passo 

 

Fonte: Brites (2008) 

 

1.5.4 Firmware de comunicação 
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De acordo com Fisher (2018), Um Firmware é um Software embutido em hardware, 

feito única e especificamente para seu funcionamento, pois “[...] são fundamentais para iniciar 

e executar os hardwares e os seus recursos, fornecendo informações idênticas sempre que o 

dispositivo for ligado.” (RIBEIRO, 2014). 

No tocante deste trabalho, o firmware tem fundamental importância para as 

funcionalidades do projeto, devido ao desenvolvimento eletrônico pautar-se em 

microcontroladores programáveis como nodos da rede, cada um com uma versão própria 

armazenada em sua memória e todos respondendo a um firmware mestre executado no 

terminal central do servido raspberry. 

Como são necessárias ao menos duas versões distintas (um mestre e um escravo), e 

como cada uma destas é executada em um hardware diferente, fez-se a necessidade de 

também serem utilizadas linguagens de programação diferentes para cada, sendo que uma é 

semelhante à outra em termos de sintaxe básica e ordenação lógica, são elas C++ e C#. 

 

1.5.4.1  C++ 

 

A linguagem C++, segundo Schildt (2003, p. 36) é descendente direta da linguagem C 

ANSI/ISO de 1989, sendo um pouco mais completa, pois engloba toda a linguagem C e 

acrescenta algumas outras funcionalidades, o que pode caracterizar outros programas escritos 

em C, também sendo programas C++. 

Criada por Dennis Ritchie em na década de 1970, C é um produto do processo de 

desenvolvimento que começou com BCPL, criada por Martin Richards, passando pela 

linguagem B de Ken Thompson. Após muitos anos de discussão e desenvolvimento, em 1995 

a emenda 1 de C padrão fora adotada oficialmente, e conjuntamente com as homologações de 

C de 1989, tornou-se o documento base de C++ padronizado, definindo a subcategoria de 

C++, também denominada C89. 

A linguagem C++ é tida como uma linguagem de nível médio, ou seja, permite tanto 

manipulação de bits, bytes e endereços, como também fornece base para programação de 

softwares fora da camada física, o que possibilita sua utilização amplamente em programação 
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de firmwares inerentes a componentes eletrônicos ou programas de execução voltados a 

utilização de simples usuários. 

Figura 17 - Código básico de escrita em tela com C++ 

 

Fonte: Olsen Junior (2018) 

 

 

1.5.4.2  C# 

 

C# (C sharp) é dita como “uma elegante e segura linguagem orientada a objetos que 

possibilita desenvolvedores a construir uma variedade de aplicações seguras e robustas que 

executadas no. NET Framework” (WAGNER et al., 2015, tradução nossa). 

Sua origem assemelha-se a origem da linguagem C++, sendo também derivada desta, 

que por sua vez, é derivada de C. C# surgiu com a junção do .NET Framework e do pacote 

C99, após o ano de 2002. 

Assim com C++, C# é uma linguagem de médio nível, podendo ser utilizada tanto 

para programação de componentes visuais de utilização de usuários, tais como softwares de 

interface completa, quanto para firmwares responsáveis pela execução de scripts que 

transmitem ou recebem dados por portas seriais ou até mesmo por portas USB, desde que com 

um conversor apropriado para tal função. 

Como sua estrutura é basicamente composta de uma sintaxe auto expressiva, seu 

aprendizado torna-se de forma facilitada aos principiantes com noções de lógica de 
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programação, e ainda mais para quem já conhece algum outro tipo de programação 

estruturada, como Java ou o próprio C. 

Figura 18 - Código básico de escrita em tela com C# 

 

Fonte: Rutland (2011) 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Com um plano de ação traçado durante a análise inicial do trabalho, iniciou-se o 

desenvolvimento prático do mesmo. Partindo de pesquisas à manuais e fazendo consultas em 

guias detalhados pode-se realizar uma coleta de informações básicas e estruturar uma maneira 

de concepção para cada etapa, sendo que, com a produção de protótipos concedeu a 

possibilidade de realizar a união entre cada uma destas.  

 

2.1 SERVIDOR 

 

Após a compra e montagem dos componentes físicos (Raspverry Pi 3, tela sensível ao 

toque e fonte de alimentação) e aquisição gratuita do SO Raspbian, seguiu-se três guias 

disponibilizados no site PiMyLifeUp, onde dados de configuração são detalhados tanto para 

pessoa com entendimento do que diz respeito a servidores web e operação de sistemas Linux, 

quanto para pessoas com pouco conhecimento da área. 
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Nestes tutoriais, Gus (2017), explica como os comandos devem ser inseridos no 

terminal de comandos do Raspberry e quais suas finalidades, mostrando como se deve 

remover alguns programas e instalar outros, para melhor desempenho, além de como 

modificar arquivos específicos para o correto funcionamento do servidor final. 

Posteriormente instalação e configuração do servidor NGINX, seguiu-se o manual 

para fazer o mesmo com um banco de dados que utilizasse de base, a linguagem SQL, no que 

se referia aos procedimentos envolvendo as informações armazenadas, e a linguagem PHP, 

para criação de páginas acessíveis e geração de instruções lógicas que tratassem os dados 

tanto em momentos de inserção, modificação ou remoção. 

Por fim, para permitir acesso via rede externa (internet), foi necessária a criação de 

regras especificas em um roteador, onde o acesso externo foi atribuído, com o auxilio de um 

site de geração e atribuição de nomes de acesso, ao domínio tccantonio.ddns.net, com 

variação dinâmica continua do IP relacionado a este, permitindo assim que, em um período de 

30 dias gratuitos com possibilidade de renovação, um acesso direto fosse permitido a partir de 

qualquer dispositivo conectado a rede mundial de computadores. 

Ainda referente as regras do roteador, além do direcionamento externo, houve a 

necessidade criar um redirecionamento interno, pois ao mesmo roteador estavam conectados 

diversos aparelhos computadores, então se necessitou que os acessos pela rede externa 

culminassem a um endereço da rede interna que fosse referente ao dispositivo Raspberry, 

alocado no IP 192.168.25.240, como pode ser visto na figura abaixo: 

Figura 19 - Regras criadas para redirecionamento de acessos 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.2 WEBSITE 

 

Em seguida das configurações de acesso do servidor, foi de suma importância a 

criação de páginas de acesso ao mesmo, contendo recursos visuais organizados de forma a 

garantir fácil compreensão e utilização do sistema, dispondo de campos de preenchimento de 
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texto para inserção de dados, campos de apresentação de informações e botões para execução 

de funções. 

“Os arquivos gerados para acesso possuem formato “.php”, possibilitando assim 

utilizar diferentes códigos de diferentes linguagens em seu corpo, cada um com uma 

finalidade especifica, podendo ou não trocar informações entre si, como o caso de utilização 

conjunta de PHP e JavaScript ou jQuery pelo método AJAX, onde há encaminhamento direto 

de dados para processamento. 

Com o intuito de gerar um sistema que se aproximasse de uma situação real, criado, 

inicialmente, um sistema de acesso para usuários, com paginas de login e cadastro, onde com 

a inserção de alguns dados o usuário poderia ter admissão ao sistema permitida, desde que seu 

cadastro tivesse previamente sido efetuado e aprovado. As figuras a seguir ilustram 

respectivamente as páginas de acesso e efetuação de cadastro: 

Figura 20 - Página de acesso ao sistema 

 

Fonte: O autor (2018) 

 



44 

 

Figura 21 - Página de cadastro de usuário 

 

Fonte: O autor (2018) 

Todas as páginas possuem o mesmo layout primário, sendo  em primeiro acesso as 

imagens laterais visualizadas tanto na Figura 18 quanto na Figura 19 então inicialmente juntas 

no centro da tela, e separam-se com um afeito animado de deslizamento lateral por 4 

segundos até atingirem seu posicionamento final nas laterais e lá permanecem 

constantemente. 

Os arranjos gráficos de todas as páginas de visualização foram gerados e ordenados 

em blocos com a utilização da linguagem de estilo CSS, possibilitando uma melhor 

organização do código como um todo ao isolar estes detalhes em uma única parte de 

disponibilidade global as demais parcelas de código. Tal prática de separação de códigos traz 

comodidade ao programador, uma vez que quando necessárias alterações é preciso acesso 

apenas a um trecho que contenha as configurações de distribuição global. 

A estruturação e disposição dos elementos de todas as páginas é guiada pela 

codificação HTML, onde são utilizadas divisões para geração de blocos únicos, como, por 

exemplo, os blocos “mascara”, “corpo”, “header” e “interno”, que identificam, 

respectivamente, o objeto contendo as imagens laterais durante a animação, o corpo principal 

de exibição das páginas login e cadastro, o cabeçalho com titulo e opção de logout das 

páginas internas e o conteúdo de páginas secundárias, como as páginas de sensores e 

atuadores. 

Para efetuar a transição entre uma página e outra,  utilizou se  de programação 

JavaScript, auxiliada pela biblioteca jQuery, onde uma função de carregamento foi criada com 

o método load() buscando arquivos dentro de uma pasta a partir dos nomes direcionados à 
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função, sedo estes os mesmo nomes dos arquivos digitais armazenados em formato .php no 

servidor. Tal método permitiu que apenas um pedaço da página fosse atualizado e não, ela, 

por completo, evitando assim alta taxa de processamento de máquina e proporcionando 

agilidade na apresentação das informações, uma vez que apenas poucos componentes visuais 

precisam ser carregados. 

Também fazendo-se utilização de JavaScript, armazenou-se alguns dados na seção de 

acesso do navegador utilizado, criando registros de usuário atual, nível de usuário e página 

visualizada, sendo os dois primeiros o que se denomina cookie, um tipo de pacote de dados 

para que o sistema se lembre de informações do usuário, e o último uma variável de 

armazenamento da seção, que dura até que esta seja encerrada pelo fechamento do navegador. 

Na comunicação com o servidor fora necessária a utilização de scripts PHP, onde os 

dados transmitidos por método AJAX, vindos de funções JavaScript, foram repassados para 

estruturação SQL de acordo com a ação requerida (login, logout, coleta de informações, etc.), 

e então, a partir de comandos como “mysqli_query”, pode-se estabelecer uma conexão de 

mão dupla com o baco de dados, para requisição, modificação, inserção e exclusão de dados. 

No caso de efetuação de login, o arquivo principal de acesso, denominado “index”, 

tendo a pagina login carregada em seu bloco “corpo”, efetua uma comunicação AJAX com 

um script PHP onde são requisitados os referentes ao e-mail e senha digitados, retornando o 

nome do usuário e seu nível com base no seu estado no sistema (ativo ou inativo). 

O mesmo procedimento de comunicação AJAX utilizado no sistema de login também 

foi aproveitado para as páginas de sensores e atuadores, onde na página de sensores o script 

acessa uma tabela especifica do banco de dados, denominada sensores, buscando as últimas 

linhas inseridas, retornando seus estados e as datas da última atualização. Já na página de 

atuadores ocorre o inverso, os acionamentos de botões nela contidos enviam dados a serem 

inserido na tabela motores do banco de dados, que por sua vez armazena dados diferentes a 

partir do comando enviado, para que posteriormente sejam coletados pelo firmware de 

comunicação com a rede modular. 

 

2.3 HARDWARE 
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Com os arquivos de acesso praticamente finalizados, deu-se continuidade por meio da 

projeção de módulos individuais para cada nodo da rede, de modo a dar inicio a fase de testes 

com melhores condições físicas, diferindo dos testes realizados inicialmente com a utilização 

de protoboards, leds e fios de ligação sem qualidade de comunicação. 

Primeiramente elencaram-se quais tipos de módulos poderiam ser manufaturados de 

forma simples, fácil e caseira, evitando maiores gastos, já que placas de circuito únicas 

possuem um preço de fabricação elevado quando solicitadas em empresas especializadas, 

sendo assim a aquisição de materiais separadamente demonstrou-se não somente econômica 

como proporcionou melhor compreensão sobre a produção de placas de circuito por diferentes 

métodos e quais destes demonstrava melhor resultado final.  

 

2.3.1 Módulo de comunicação 

 

O primeiro circuito projetado foi o da placa de comunicação, pois se tratava do mais 

simples dentre todos, constituído apenas do CI (Circuito Integrado) MAX485, um resistor 

para terminações e um conector tipo borne KRE. 

Seguindo o guia fornecido pela Texas Industries pode-se observar alguns dados 

importantes, como uma lista contendo limitações e características para RS485: 

 Interface Balanceada; 

 Operação multiponto a partir de uma única alimentação de 5V; 

 Variação no barramento de -7V a 12V; 

 Até 32 unidades de carga; 

 Faixa máxima de transmissão de até 10Mbps (até 12,192m); 

 Comprimento de cabo máximo de 1219,2m (até 100 kbps). 

Tais dados devem ser levados em consideração por qualquer engenheiro responsável 

pelo projeto de uma rede que obedeça ao padrão RS485, pois não segui-los levará a falhas na 

rede e perda de informações na comunicação. 
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Após a compreensão dos dados presentes no manual de redes RS485 decidiu-se buscar 

um componente que atendesse as necessidades de conexão e pudesse ser interligado a um 

processador com poucas conexões. Com pesquisas na internet e consulta a professores da 

instituição selecionou-se o CI MAX485, por atender as requisições anteriores e ser de fácil 

aquisição por valor relativamente baixo quando adquirido em grande quantidade. 

Ao analisar-se o manual técnico disponibilizado pela maxim integrated ™, é 

apresentada uma tabela de valores máximos absolutos, indicando os limites elétricos e físicos 

aos quais o CI pode ser exposto: 

Tabela 2 - Valores máximos absolutos de limites físicos do CI MAX485 

 

Fonte: Maxim Integrated Products (2014) 

A partir destes valores foi possivel determinar, com o auxilio de calculadoras 

especiais, larguras de trilhas para PCB’s capazes de suportar tais valores sem que houvesse 

estresses demasiados nem obstruções. 

Com o auxilio do software Eagle, fornecido pela empresa Autodesk, gerou-se um 

diagrama esquemático do circuito e uma representação CAD (Computer Aided Design) da 

placa de circuito com os componentes, como pode ser visto nas figuras a seguir: 

Figura 22 - Diagrama esquemático do circuito do módulo de comunicação 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 23 - Design da placa de circuito impresso do módulo de comunicação 

 

Fonte: O autor (2018) 

Com o layout final pronto, deu-se inicio a produção de protótipo, empregando o 

método de confecção de PCB com tinta fotossensível, onde foi utilizada uma placa de fenolite 

com dimensões de 10cmx10cm,  área total permitia a confecção de seis placas ao todo, já que 

o módulo em si ocuparia apenas as dimensões de 3cmx4cm, então se optou pela produção de 

apenas três unidades, possibilitando espaço, também, para a confecção de placas do módulo 

de processamento. 

A dimensão adotada para este módulo baseou-se na escolha do seu invólucro, pois 

como o intuito do protótipo era simular uma rede industrial, utilizou-se de base para as 

projeções materiais de alta disponibilidade no comércio, e para tal as caixas patola se 

mostraram uma excelente opção, pois sua alta demanda possibilita fácil acesso na aquisição e 

suas dimensões padronizadas puderam servir de base para um sistema moldável. 

Figura 24 - Vista superior da placa de circuito do módulo de comunicação 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 25 - Vista inferior da placa de circuito do módulo de comunicação 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.3.2 Módulo de processamento 

 

Antes da produção dos módulos de comunicação, a projeção dos módulos de 

processamento mostrou-se conveniente, pois se tratava de outro módulo compacto, com 

poucos componentes, basicamente os mesmos do módulo de comunicação, diferindo apenas o 

CI, pois neste caso ao invés do MAX485 utilizou-se um microcontrolador, o ATtiny85, que 

apesar de possuir as mesmas dimensões do MAX485, em testes mostrou-se capaz de efetuar 

acionamentos sem dificuldade. 

A principal diferença entre os módulos de processamento e comunicação está na 

disposição dos componentes devido ao arranjo dos terminais do CI ATtiny85, pois cada um 

possui uma função bem específica, como pode ser visualizado na Figura 25: 

Figura 26 - Pinagem do CI ATtiny85 

 

Fonte: Atmel Corporation (2013) 
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Além da configuração de seus terminais, foi preciso utilizar, como limitante, os 

valores máximos de suas características elétricas, apresentados na Tabela 3, pois diversos 

valores diferem do MAX485, já que ambos possuem finalidades diferentes. No caso do 

ATtiny85 que possui pinos alternáveis entre entradas e saídas digitais, o respeito a esses 

limites garante a continuidade de seu funcionamento, pois uma aplicação elevada de corrente 

elétrica, por exemplo, pode provocar a inutilização do respectivo terminal ou até mesmo do 

componente como um todo. 

Tabela 3 - Tabela de valores máximos absolutos para ATtiny85 

 

Fonte: Atmel Corporation (2013) 

Sendo o ATtiny85 um microcontrolador programável, para que opere corretamente 

conforme as especificações de projeto, ele necessita de um firmware de processamento, que 

define quais de seus terminais atuará como entrada ou saída digital, e quando algum dado 

deverá ser recebido ou transmitido por ele. Para tal programação utilizou-se a IDE Arduino, a 

qual possibilita criações de códigos em C++ de maneira facilitada, compilando-os e 

convertendo-os para dados hexadecimais, que por sua vez são armazenados na memória 

interna do CI executados sempre que este é energizado. 

Para cada módulo de processamento conectado a um módulo de operação secundário 

(sensor ou atuador), foi desenvolvida uma programação especifica, pois a quantidade de 

dados enviados ou recebidos por eles era susceptível à variação. 

Assim como para com o módulo de comunicação, terminadas as projeções pelo 

software Eagle, deu-se inicio à produção das placas de circuito: 
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Figura 27 - Diagrama esquemático do circuito do módulo de processamento 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 28 - Design da placa de circuito impresso do módulo de processamento 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 29 - Vista superior da placa de circuito do módulo de processamento 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 30 - Vista inferior da placa de circuito do módulo de processamento 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.3.3 Módulo sensor capacitivo 

 

Um dos módulos sensores planejados foi o módulo de sensor capacitivo, um tipo de 

sensor capaz de identificar a presença de materiais diversos a uma determinada distância e 

comumente utilizado para contagem de produção em linhas de produção. 

Para tal módulo utilizou-se o sensor LJC18A3-B-Z/BX (Figura 33), produzido pela 

OMKQN. Este sensor possui a configuração NPN, ou seja, assim como um transistor, ele 

realizará a comutação da carga a ele acoplada com a parte negativa da alimentação, sendo que 

a carga já deverá estar conectada à parte positiva. 

Figura 31 - Sensor capacitivo LJC18A3-B-Z/BX 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Como o sensor transmite um “sinal negativo”, de estado lógico 0, foi necessária a 

projeção de um circuito de adequação, pois o sinal esperado na programação do módulo de 

processamento deste, aceitaria apenas um “sinal positivo”, estado lógico 1, além de ser 

indispensável o ajuste do valor de tensão deste, pois o sensor opera com uma alimentação de 

12Vcc fornecendo uma corrente de 300mA, mas os sinais a serem recebidos pelo 

microcontrolador devem ter, no máximo, 5Vcc. 

O circuito projetado faz uso de dois transistores pnp e seis resistores de 10000Ω (10k 

Ω), sendo um transistor e três resistores para um sensor. O sinal do sensor é recebido na base 

do transistor, passando por um resistor, qual faz com que o transistor sature e permita a 

passagem de corrente entre o emissor e o coletor, sendo que o sinal transmitido ao módulo de 

processamento vem desta corrente, com nível de tensão de 5Vcc, conectado ao coletor do 

transistor, como pode ser visto nas figuras abaixo: 

Figura 32 - Diagrama esquemático do circuito do módulo sensor capacitivo 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 33 - Design da placa de circuito impresso do módulo sensor capacitivo 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 34 - Vista superior da placa de circuito do módulo sensor capacitivo 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 35 - Vista inferior da placa de circuito do módulo sensor capacitivo 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.3.4 Módulo sensor indutivo 

 

O módulo de sensor indutivo se assemelha ao módulo de sensor capacitivo, a diferença 

é que este sensor detecta apenas metais ferromagnéticos, pois sua presença gera interferência 

no campo magnético produzido pelo sensor, o que desencadeia o envio de sinal.  

Como base utilizou-se um sensor LJ12A3-4-Z/BY (Figura 39), um sensor pnp para 

detecção de até 4mm de distância. Opera também com 12Vcc e fornece até 300mA no sinal 

de saída, necessitando de um circuito de adequação do mesmo modo que o sensor capacitivo, 

porém, neste circuito apenas foi necessária a adequação de amplitude do sinal, ou seja, a 

redução de 12Vcc para 5Vcc, pois é fornecido um sinal de nível lógico 1 na transmissão. 

O circuito de adaptação de sinal para o módulo sensor indutivo utilizou se de dois 

transistores npn e quatro resistores de 10kΩ, sendo um transistor e dois resistores para cada 

sensor, sendo que o sinal do sensor passa por um resistor e é direcionado à base do transistor, 

saturando-o, permitindo assim a passagem de corrente do coletor ao emissor, fornecendo 

assim um sinal lógico ao módulo de processamento conectado ao emissor. 

Abaixo algumas imagens do circuito e do módulo em si: 



56 

 

Figura 36 - Diagrama esquemático do circuito do módulo sensor indutivo 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 37 - Design da placa de circuito impresso do módulo sensor indutivo 

 

Fonte: O autor (2018) 



57 

 

Figura 38 - Vista superior da placa de circuito do módulo sensor indutivo 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 39 - Vista inferior da placa de circuito do módulo sensor indutivo 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.3.5 Módulo motor de passo 

 

Para o módulo de motor de passo, tomou-se como base uma unidade de motor 

PM25S-024-ZHB9, um motor que, segundo Minebea (2004), é unipolar de tensão constante, 

com 24 passos por revolução (15º por passo) e alimentado com tensão de 12Vcc à 24Vcc. 

O motor PM25S-024-ZHB9 é um motor compacto de fácil aquisição e utilização, 

sendo que seu funcionamento se dá pela comutação de suas fases com a parte negativa da 

alimentação, pois ele possui um fio de alimentação positiva. 

Para o acionamento, como o motor exige alimentação maior que a dos CI’s dos 

módulos de processamento e comunicação, utilizou-se o CI ULN2803A, “uma matriz de 

transistor Darlington de 50 V, 500 mA. O dispositivo consiste em oito pares NPN Darlington 
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que apresentam saídas de alta voltagem com diodos de grampo de catodo comum para 

comutar cargas indutivas.” (Texas Intruments, 1997, tradução nossa). 

O ULN2803A foi responsável pelo acionamento de fase a fase do motor, sendo 

utilizados dois transistores por vez para permitir um somatório de 1A por fase. Os sinais para 

saturação de cada transistor vinham de um circuito lógico utilizando portas lógicas “E” (CI 

74HC08) e “INVERSORA” (CI 74HC04), pois o módulo de processamento possibilita a 

utilização de apenas dois pinos para ações externas, então, através de combinação lógica, fora 

possível acionar uma fase por vez, como possível visualizar na Tabela 4, sendo que ambos os 

pinos desligados ainda contam como um sinal encaminhado, devido à atuação das portas 

lógicas inversoras. 

Tabela 4 - Sinal na fase derivado da combinação dos pinos do módulo de processamento 

 

Fonte: O autor (2018) 

Algumas imagens, abaixo, são referentes ao circuito e ao módulo de motor de passo: 
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Figura 40 - Diagrama esquemático do circuito do módulo de motor de passo 

 

 Fonte: O autor (2018)  

Figura 41 - Design da placa de circuito impresso do módulo de motor de passo 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 42 - Vista superior da placa de circuito do módulo de motor de passo 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 43 - Vista inferior da placa de circuito do módulo de motor de passo 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.3.6 Módulo ponte h 

Com o intuito de, também, possibilitar a utilização de um motor DC comum, foi 

criado um módulo que realizasse, não somente o acionamento, mas, ainda, a inversão de 

sentido de giro do mesmo, pois em muitos casos e aplicações,  isso é de suma importância. 

Para que ocorra a inversão de sentido de giro de um motor elétrico DC é preciso 

inverter sua polaridade, e para tal existe um CI especifico, que em seu interior há um circuito 

de ponte H, um circuito de comutação de transistores e diodos, cujo acionamento em pares 

permite a passagem de corrente pelo motor por um sentido ou por outro, e,  ele recebe este 

nome, pois a forma usual de representação do circuito se assemelha a um H, como pode ser 

visto na figura abaixo:  
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Figura 44 - Diagrama esquemático de circuito ponte H 

 

Fonte: Bernardo (2016) 

O CI de ponte H utilizado foi o L293B, um driver “[...] quad-push capaz de fornecer 

correntes de saída para 1A por canal.” (STMicroelectronics, 2003, tradução nossa), ou seja, 

um CI de 4 canais de fornecimento de corrente, sendo que dois a dois são ligados em um 

motor para possibilitar sua inversão, com sinais de controle lógico derivados de um circuito 

externo, no caso, do módulo de processamento. 

Além do CI utilizaram-se também diodos de roda livre, que nada mais são além de 

diodos conectados aos terminais ligados ao motor que, em caso de rotação sem alimentação, 

impedem uma alimentação reversa ao CI, pois um motor não alimentado que tem seu eixo 

rotacionado pode atuar como um gerador elétrico. 

Abaixo estão imagens do desenvolvimento do módulo: 

Figura 45 - Diagrama esquemático do circuito do módulo ponte H 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 46 - Design da placa de circuito impresso do módulo ponte H 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 47 - Vista superior da placa de circuito do módulo ponte H 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 48 - Vista inferior da placa de circuito do módulo ponte H 

 

Fonte: O autor (2018) 
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2.4 FIRMWARE DE COMUNICAÇÃO 

 

Com as etapas anteriores finalizadas pode-se iniciar a última etapa de 

desenvolvimento, a criação de um firmware próprio que comunicasse a rede física com o 

servidor e pudesse receber e analisar os dados recebidos para inserção no banco de dados 

conforme o resultado de comparação com os dados já existentes nas tabelas do banco. 

Para a criação de tal firmware utilizou-se a linguagem C#, pois esta linguagem 

possibilita a criação de arquivos executáveis pelo sistema, de forma que as análises possam 

ser inicializadas e finalizadas quando necessário, porém, fora estas ocasiões, a execução e 

requisição e/ou transmissão fosse constante e ininterrupta. 

Seguindo o manual disponibilizado por Sreedharan (2015), pode-se compreender o 

funcionamento de uma transmissão e receptação de dados serializados por meio de um 

adaptador USB para RS485. 

No código do firmware, antes de iniciar a comunicação, precisou-se, primeiramente, 

declarar algumas variáveis, como a porta USB à qual o dispositivo de conversão estava 

conectado (no caso a porta ttyUSB0), a velocidade de transmissão de bits por segundo, 

quantos bits seriam transmitidos por vez, se existiria paridade entre os extremos da rede e 

quantos bits de parada seriam enviados e recebidos. Após todas essas informações serem 

determinadas, houve a abertura da porta serial de comunicação e inicio de transmissão com o 

comando SerialPort.Write(), o qual transmite bytes convertidos para codificação ASCII. 

Os nodos de comunicação da rede foram programados de forma a receber 

primeiramente seu endereço e, em seguida um valor de confirmação para processamento, o 

valor 59 correspondente ao caractere “;” de acordo com a tabela ASCII. Recebidos tais dados 

o nodo então processaria os estados dos sensores ou receberia mais dados para poder acionar 

os motores de acordo com a requisição. Em seguida, finalizados os processamentos, um byte 

indicando o estado do sensor ou, a palavra de confirmação  “completo”, seriam devolvidos ao 

servidor no papel de mestre da rede, que por sua vez teria a função de registrar as informações 

no banco de dados. 
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Para o recebimento de informações o C# dispõe da função SerialPort.Read(), que deve 

ser informado uma variável vetor de recebimento, a posição da variável vetor qual  byte deve 

ser alocado e a quantidade de bytes a serem recebidos. Com tal método pode-se criar uma 

estrutura de código moldável para cada recebimento de informação para, em seguida 

armazenamento e utilização, posteriormente. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Por fim, ao unirem-se todas as etapas pode-se obter um resultado satisfatório para a 

aplicação, porém com algumas ressalvas, pois o sinal de transmissão tornou-se facilmente 

susceptível a interferência externa de ondas eletromagnéticas espalhadas pelo ambiente, 

provocando perda de bits ou alteração de dados durante a comunicação e, consequentemente, 

erros quanto a inserções e atualizações no banco de dados. 

Durante a confecção das placas de circuito dos módulos, em algumas situações,  houve 

necessidade de descarte e iniciar a confecção do zero, pois uma pequena variação na 

quantidade de tinta, no tempo de exposição à luz ultravioleta ou na concentração das soluções 

de lavagem foi o suficiente para destruir todo o processo. 

A produção física do trabalho foi voltada, em sua maioria, para a confecção dos 

módulos, os quais podem ser vistos a seguir: 

Figura 49 - Módulo sensor capacitivo 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 50 - Módulo de comunicação 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 51 - Módulo ponte H 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 52 - Módulo sensor indutivo 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 53 - Módulo de processamento 

 

Fonte: O autor (2018) 

Figura 54 - Módulo motor de passo 

 

Fonte: O autor (2018) 

As configurações e programações tanto do servidor quanto do banco de dados e 

website foram por etapas com menos problemáticas, pois ambos os itens são de convivência 

diária do autor, por sua vez, torna-se uma tarefa corriqueira e facilitada conforme a 

familiaridade. 

A funcionalidade da rede se mostrou bastante sensível a variações externas, 

principalmente em relação a ondas eletromagnéticas no ambiente, como, por exemplo, sinal 

de WIFI, o qual, devido à falta de blindagem o suficiente no cabo de transmissão, se infiltrou 

na comunicação pelo principio da Lei de Indução de Faraday que, segundo Kítor (2018), 

enuncia que um campo magnético induzido sobre um fio condutor gera neste uma corrente 

elétrica. Com a presença de uma corrente elétrica além da transmitida inicialmente, o sinal 

enviado sofreu alterações durante o percurso de transmissão, gerando, assim, erros na 

comunicação. 

Com a identificação de tal erro durante o regime de operação da rede em um ambiente 

controlado, determinou-se que sua utilização para ambientes mais agressivos, como estruturas 

industriais, se torna inviável, pois interferências eletromagnéticas ainda mais potentes estão 
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presentes em tais locais, proporcionando ainda mais chances para a existência de erros de 

transmissão e recebimento de dados.  
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, portanto, a comprovação da existência de possibilidade de utilização de 

browsers e navegadores de internet como solução de automação para uma rede industrial de 

padrão RS485, sendo utilizado um Raspberry Pi 3 como servidor, porém, desde que os 

materiais utilizados sejam de qualidade, a fim de suprimir interferências do meio em que as 

linhas de transmissão de dados e comunicação se localizem. 

Neste trabalho, observou-se uma breve análise de componentes e protocolos que 

possibilitou a compreensão de funcionamento de comunicações entre módulos escravos com 

um mestre, quais as possibilidades assumíeis durante a estruturação tanto da rede física, 

quanto do envio e recebimento de dados durante a transmissão. 

Através de diversas pesquisas e conversas com pessoas que já atuaram com o 

desenvolvimento de redes adquiriu-se informações para construção de idealizações a cerca do 

assunto, quando se denotou que a utilização de um projeto como este poderia trazer 

comodidade e facilidade para o controle de redes a fim de minimizar esforços no tangente a 

aferições e acionamentos, uma prática que vem se tornando cada vez mais comum em 

diversas outras áreas de desenvolvimento, pois assim sua evolução torna-se mais fluida e 

dinâmica para os usuários. 

Com o desenvolvimento de um protótipo pode-se perceber as diversas variáveis a 

serem consideradas quando se desenvolve uma rede industrial, e quais os tipos mais 

frequentes de falhas, tanto em hardware, quanto em software, o que possibilitou a criação de 

uma visão mais ampla para com a idealização de possíveis soluções em desenvolvimentos 

futuros. 

Como incrementos futuros e evolução do trabalho, propõe-se a viabilização de 

transmissão com isolamento eletromagnético, a fim de evitar interferências, bem como a 

implementação de protocolos de segurança para o servidor, tornando-o mais robusto. O 

desenvolvimento de blindagens elétricas, como carcaças é um campo de estudo favorável para 

a continuidade deste trabalho, além da utilização de desacopladores elétricos, a fim de impedir 

que picos de sinal se propagem pela rede. 
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