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CONTROLE DE PROCESSOS USANDO A AUTOMAÇÃO: DESAFIOS EM PROJETOS 

Felipe Enoque, Eng. 
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Apresentação do Palestrante 

Felipe Enoque, 20 anos de experiência na área de automação e 

instrumentação, atuando com projetos e implantações industriais. 

 

•Pós-Graduação em Gestão de Projetos – 2011 - IETEC. 

•Engenheiro Eletricista – 2008 - PUC-MG. 

•Técnico em Instrumentação Industrial – 1996 - COLTEC. 

 

Empresas: Controlminas, Ausenco, TSA, Minerconsult, Alstom, 

Biocor, Ferteco (Vale Mina Fábrica). 
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https://www.linkedin.com/in/felipe-enoque-749b6b18/ 

 
+55 31 9 9198 7259 

 
felipe.enoque@controlminas.com.br 
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Apresentação da Empresa 
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A                                é uma empresa nacional sediada em Belo Horizonte/MG, 

que apresenta como principal atividade o fornecimento de soluções turn-key 

nas disciplinas de Automação, Instrumentação, Elétrica e Telecom. 
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Tema da Palestra - Objetivos 

Tema: Controle de Processos usando a Automação: Desafios 

em projetos 

 

Objetivos: 

 

1- Aplicação da automação em processos industriais 

 

2- Apresentar aspectos e desafios no desenvolvimento de 

projetos de automação relacionados ao planejamento 
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Agenda 

1- Aplicação da automação em processos industriais 

 

2- Case: Automação de uma Central Termelétrica 

 

3- Projeto de Automação - Planejamento 

 

4- Projeto de Automação – Pontos principais 

 

5- Desafios gerais em projetos de automação – Planejamento 

 

6- Conclusão 
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Aplicação da Automação em Processos Industriais 
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História da Automação 
 

Lógicas com reles 

Instrumentação pneumática 

Controladores pneumáticos 

Salas de controle com sinóticos 
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Aplicação da Automação em Processos Industriais 
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CLP                         
(Controlador Lógico Programável) 

Supervisório / IHM 
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Aplicação da Automação em Processos Industriais 
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SCADA                   
(Supervisory Control and Data 

Acquisition) 
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CASE – Automação de Central Termelétrica 
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Central Termelétrica – Sete 

Lagoas/MG 

 
A Central Termelétrica paralisou as 
operações durante 8 anos devido a 
falta de segurança no controle e 
operação. 
 
Devido a alta no valor da energia 
surgiu a necessidade da volta da 
operação da termelétrica em 2015 
para viabilizar o custo de operação do 
ferro na unidade com a diminuição do 
valor da conta de energia. 
 
Desta maneira a parte de controle e 
supervisão foi toda atualizada. 
 

 

GAF – Gás gerado do Alto Forno 

Caldeira – 21 kgf/cm2 – 20.000kg/h 

Turbina – TGM 

Gerador – WEG 2.000kW 
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CASE – Automação de Central Termelétrica 
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- Painel de Controle Antigo 
 

Lógicas através de reles e controladores 

single loop. Controle sem CLP.  
 

- Supervisão local 
 

Supervisão através de sinaleiros e display 

na porta do painel de controle.  
 

- Condições de controle 
 

Instrumentação antiga, pouco controle 

sem redundância, condições inseguras. 
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Projeto de Automação - Planejamento 
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 Definição da arquitetura de automação e fabricantes; 

 

 Critérios de projetos e normas do cliente relativos a 

automação; 

 

 Envolvimento do cliente e do detentor do processo para 

definição das lógicas de controle e intertravamentos; 

 

 Definição de cronograma de desenvolvimento dos 

aplicativos de CLP e Supervisório; 

 

 Desenvolvimento estruturado dos aplicativos através de 

procedimentos; 

 

 Execução de testes de plataforma com presença do cliente; 
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Projeto de Automação - Arquitetura 
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Projeto de Automação – Hardware e Software 
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 Elaboração de documentos para 

aquisições; 

 

 Apoio a equipe de suprimentos 

quanto a correta compra e análise 

das propostas dos fornecedores; 

 

 Envolvimento com o cronograma 

geral do contrato em relação aos 

prazos de entrega do hardware de 

automação; 

 

 Inspeção e testes dos equipamentos 

antes da entrega a obra; 
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Projeto de Automação – Teste de Plataforma 
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Projeto de Automação – Teste de Plataforma 
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Configuração do CLP  

 

Software de programação 
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Projeto de Automação – Teste de Plataforma 
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Projeto de Automação – Comissionamento / Start-up 
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 Mobilização da equipe de automação no “time” correto com a 

montagem e comissionamento mecânico e elétrico; 

 

 Envolvimento do cliente e equipe multidisciplinar nos testes de 

funcionamento; 

 

 Acompanhamento da equipe de manutenção e operação 

assistida; 

 

 Treinamento final dos aplicativos de CLP e Supervisório; 

 

 Entrega final do manual de manutenção e backups dos 

programas; 
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Desafios Gerais – Planejamento em projetos de 

automação 
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 Clientes e empresas sem cultura de projeto (aprovação de 

documentos); 

 

 Envolvimento da equipe de automação em reuniões e questões 

de processo / Fornecimento de dados básicos de processo; 

 

 Convocação da equipe de manutenção/operação no teste de 

plataforma; 

 

 Qualidade da mão de obra para montagem eletromecânica 

(atrasos nos testes e comissionamento); 

 

 Prazos da automação reduzidos devido a atrasos das 

predecessoras (geralmente última disciplina do cronograma 

geral); 
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Conclusão 
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 Projeto concluído com sucesso na parte de automação e 

instrumentação, através de práticas de planejamento ao 

longo de todo o contrato; 

 

 Central Termelétrica automatizada, funcionando com 

sistema de controle e supervisão atual, seguro e confiável; 

 

 Economia de aproximadamente R$200.000,00 mensal na 

conta de energia do cliente; 

 

 Planejamento presente em todas as disciplinas da 

engenharia e ao longo de todo o empreendimento. 
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Pergunta Final valendo $ 1 Milhão ! 

Quais são as principais 

dificuldades e problemas 

encontrados para projetos de 

Automação e Instrumentação? 
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Obrigado! 


