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Abstract 
 

Integrate asset management in field bus with large installed base without dramatically changing the 
bus topologies and automation architectures, allows this technology to be widely used. As the used 
architectures in platforms are based in the field I/O distribution and the used instruments have the data 
that will be managed, it is possible to apply this technology in this kind of plant. This article presents a 
system using HART over PROFIBUS to do the asset  management of automation systems in an oil 
platform in the Campos Basin. 
 

Resumo 
 

Integrar gerenciamento de ativos em redes de campo com larga base instalada sem alterar de forma 
drástica as topologias de rede e as arquiteturas de automação, permite que esta tecnologia seja 
amplamente empregada. Como as arquiteturas utilizadas em plataformas estão baseadas na 
distribuição de I/O no campo e os instrumentos utilizados possuem os dados a serem gerenciados é 
possível aplicar esta tecnologia neste tipo de planta. Este artigo apresenta o caso de um sistema 
utilizando HART sobre PROFIBUS para fazer a gestão dos ativos em sistemas de automação de uma 
plataforma de petróleo na Bacia de Campos. 
 
Palavras chaves: Gestão de Ativos, Gerenciamento de Ativos, Manutenção Preditiva, Protocolo 
HART, Protocolo PROFIBUS, Arquiteturas de Automação, Plataformas de Petróleo. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
 O desenvolvimento do protocolo HART nos anos 80 possibilitou que além de buscar as 
informações de medição dos instrumentos do campo, outras variáveis destes também pudessem 
fazer parte da base de dados utilizada para a tomada de decisão nas plantas industriais. Porém foi 
com a difusão das redes de campo, como por exemplo, o PROFIBUS, que o gerenciamento de ativos 
passou a um novo patamar tecnológico de qualidade com a possibilidade de integração dos vários 
instrumentos gerenciados através destas redes. Desta forma as informações disponíveis nos 
instrumentos podem ser acessadas através das estações remotas onde os mesmos estão instalados. 

 Nas plantas industriais, podendo ser citadas as plataformas de petróleo entre elas, a difusão 
das redes de campo é cada vez maior. As novas tecnologias de gerenciamento de ativos permitem 
de forma fácil e transparente aos usuários a integração de diferentes tipos de redes em diferentes 
níveis, de forma que toda a planta possa ser acessível através de uma central. Assim a integração de 
instrumentos com protocolo HART com remotas PROFIBUS é possível e difundida. A base instalada 
atualmente de redes de campo pode sofrer atualização, para facilmente acessar as informações dos 
ativos nos níveis mais baixos da planta. 

 Contando com a evolução dos softwares de gerenciamento de ativos de forma a maximizar 
as características das diferentes redes e explorando a velocidade e a complexidade de algoritmos 
disponíveis nestes, a integração entre instrumentos, redes de campo e softwares possibilitam funções 
como configuração remota, informações para comissionamento, manutenção preventiva e preditiva, 
agendamento de funções e otimização de processo, como nos casos em que os instrumentos 
possuem controle (laços fechados) integrado. 
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Este artigo apresenta a automação de uma plataforma de petróleo da Bacia de Campos na 
qual uma arquitetura HART sobre PROFIBUS é utilizada para gerenciamento de ativos de dois dos 
subsistemas automatizados.  A arquitetura possibilita disponibilizar as informações das dezenas de 
instrumentos deste sistema da planta de forma centralizada em uma estação de manutenção 
preditiva onde são analisados os comportamentos de ativos e onde são tomadas as decisões de 
forma a maximizar a disponibilidade do sistema e a vida útil da planta e dos equipamentos presentes 
nela. A crescente necessidade de melhorar a produtividade, a qualidade de produtos e a satisfação 
dos clientes têm popularizado vários métodos e técnicas que visam melhorar a confiabilidade e a 
robustez de produtos e processos (inclusive a automação), ou seja, aumentar a probabilidade de um 
dispositivo desempenhar sua função de forma contínua.  

 
2. PROTOCOLO HART 
 
 O protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) é um protocolo aberto que foi 
desenvolvido nos anos 80 pela empresa Rosemount com o objetivo de viabilizar a manutenção 
preditiva e parametrização remota de dispositivos analógicos de processo. Isso é possível através do 
acesso a outras informações dos instrumentos de campo, além da informação da variável principal 
disponibilizada para o sistema de automação. Atualmente o protocolo é definido e mantido pela HCF 
(HART Communication Foundation). Mesmo sendo definido para diferentes meios físicos, a vantagem 
para as plantas industriais se dá na utilização no meio físico de 4 a 20 mA. 

Neste caso a comunicação é realizada pela modulação em freqüência de um sinal e a 
sobreposição deste com o sinal de corrente de um laço de 4 a 20 mA. Desta forma foi possível utilizar 
cabeamento existente no campo e instalar os novos instrumentos aproveitando a base instalada. Os 
sinais de comunicação e da variável primária trabalham em diferentes bandas de freqüência o que 
permite que estes sinais não se confundam. Sendo assim os sinais digitais de nível lógico “1' são 
representados por uma freqüência de 2200 Hz e o nível lógico “0” é representado por uma freqüência 
de 1200 Hz. Já a variável primária trabalha dentro de uma banda que começa em 0 Hz e tem como 
freqüência de corte 25 Hz. A sobreposição dos sinais pode ser vista na figura 1. 

 

 
 

Figura 1 – Modulação do protocolo HART em sinal de 4 a 20 mA 
 

As normas que definem o protocolo HART prevêem três classes principais de comandos: 
comandos universais que todos os dispositivos devem ter implementado; comandos comuns, que 
apesar de não serem obrigatórios, a maioria dos dispositivos implementa; e os comandos específicos, 
sendo que no caso de comandos específicos existem três faixas reservadas para o fabricante, para 
um instrumento específico e uma família de instrumentos. 

Outra característica importante definida pelo protocolo HART é a utilização de um mestre 
secundário. Este é um segundo mestre que pode acessar também as informações disponibilizadas 
pelos sensores. Em geral este mestre secundário é um handheld conectado diretamente no 
instrumento e utilizado para fazer parametrizações ou coletar dados diretamente no campo. 

  
3. PERFIL HART SOBRE PROFIBUS PARA GESTÃO DE ATIVOS 
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3.1 – PROFIBUS DPV1 

O PROFIBUS DP é um padrão de rede de campo que foi definido em 1993 como uma 
variante simples e com maior desempenho do que o PROFIBUS FMS. É utilizado amplamente no 
mercado de automação como rede de forma a distribuir no campo o I/O (Input/Output, em português 
Entradas/Saídas) de forma que o cabeamento para os sensores e atuadores seja menor. Dessa 
forma a rede pode acessar remotas com cartões de entradas e saídas ou dispositivos (sensores e 
atuadores) inteligentes conectados diretamente a rede. O PROFIBUS-DP é uma rede determinística. 

A extensão PROFIBUS DPV1 contêm melhorias orientadas aos processos de automação, em 
particular comunicações acíclicas de dados para parametrização, operação, visualização e controle 
de interrupção de dispositivos inteligentes de campo, em conjunto com as comunicações cíclicas do 
usuário. Ainda existe a extensão PROFIBUS DPV2 que incorpora outras características a rede. As 
extensões podem ser cumulativas, ou seja, quando falamos que um determinado dispositivo é DPV1 
ele pode ter características do DPV0 além das do DPV1. A figura 2 apresenta as características das 
diferentes versões do PROFIBUS DP. 

 

Figura 2 – Versões do PROFIBUS-DP 
 

A transmissão acíclica de dados é executada em paralelo com a comunicação cíclica, mas 
com prioridade mais baixa. Isso permite o acesso online às estações, utilizando ferramentas de 
engenharia. O mestre classe 1, que principalmente controla as variáveis de processo, tem o token e 
executa a troca de dados cíclica com cada escravo e passa o token para o mestre classe 2. Esse 
mestre estabelece uma comunicação acíclica com qualquer escravo, troca dados e retorna o token 
para o mestre classe 1. Mestres classe 1 também têm capacidade de trocar dados em comunicações 
acíclicas com os escravos. 

3.2 – Tecnologias para Gestão de Ativos 

Os sistemas de gerenciamento de ativos têm sido desenvolvidos e são capazes de utilizar, 
basicamente, duas tecnologias para descrever os ativos: 

• DTM (Device Type Manager), usado pela tecnologia FDT (Field Device Technology); 
• EDDL (Electronic Device Description Language). 

Estas duas tecnologias trabalham com os mesmos conceitos. Nelas todos os dispositivos 
conectados a uma rede ou topologia com várias redes deve possuir um arquivo que descreve o 
funcionamento deste. Este arquivo, ou driver, pode ser um texto estruturado em formato conhecido 
como é o caso do DD na tecnologia EDDL, ou pode ser uma extensão de programa (DLL) como no 
caso do DTM na tecnologia FDT. 

Nos dois casos o arquivo descreve os dados disponíveis, ou comandos suportados, por um 
dispositivo e a maneira como estes se conectam aos outros elementos da topologia. Hoje no mercado 
existem softwares de gerenciamento de ativos que trabalham com as duas tecnologias. Cabe aos 
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fabricantes dos dispositivos disponibilizarem os descritores para que seus equipamentos possam ser 
conectados as redes. 

3.3 – Arquitetura para Gestão de Ativos 

Nos sistemas de automação, os módulos que atuam sobre os instrumentos a serem 
controlados estão localizados em bastidores próximos a planta controlada. Os bastidores que 
também são conhecidos como Remotas, comunicam-se com o sistema de controle através de 
protocolos de rede de campo, que permitem uma alta taxa de transferência e possibilitam que outros 
componentes possam solicitar informações de diversas Remotas eventualmente presentes na rede. 
Adicionalmente, permitem a programação e configuração remota do sistema de automação. 

Para o gerenciamento de ativos é necessário instalar em um computador o software de 
gerenciamento de ativos. Mas é necessário que esses computadores possam acessar os 
instrumentos a serem gerenciados. Isso pode ser feito através da conexão, direta, com os 
instrumentos, através de uma rede de campo ou pelo uso de gateways de interconexão entre 
diferentes redes. 

Com tantas possibilidades de interconexão entre o computador controlador e os instrumentos 
a serem gerenciados, é proposta uma arquitetura de sistema que é apresentada na Figura 3, onde 
estão representados todos os elementos propostos para o sistema. A cabeça de campo PO5064 
DPV1 e os módulos analógicos PO1114 e PO2134 correspondem ao “mestre HART”. Os módulos de 
entrada PO1114 e saída PO2134, são capazes de comunicarem-se com os instrumentos HART, 
através de conexões HART sobre 4 a 20 mA. O que torna possível realizar a comunicação com 
instrumentos HART é o fato da cabeça de campo PO5064 implementar a extensão DPV1 do 
protocolo PROFIBUS, onde as mensagens HART são encapsuladas. A conversão de protocolos 
(PROFIBUS em HART) é feita uma parte pela Cabeça e parte pelos módulos analógicos.  
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Figura 3 – Arquitetura HART sobre PROFIBUS 
 

O formato das mensagens PROFIBUS que transportam quadros HART (Hart-over-Profibus) 
são de forma praticamente transparente, de maneira que a Cabeça possa repassar o quadro para os 
módulos analógicos e esses, por sua vez, aplicar aos instrumentos HART. 

Nesta arquitetura o computador de controle está conectado a uma rede Ethernet, o que 
requer um gateway de adaptação com o PROFIBUS, conforme é representado pelo bloco “Gw 
Ethernet-Profibus”. O gateway neste caso tem o comportamento de um mestre PROFIBUS classe 2. 
Um mestre classe 2 realiza somente comunicações acíclicas na rede PROFIBUS, sendo sua a 
responsabilidade de extrair as mensagens PROFIBUS dos quadros Ethernet e repassá-las a Cabeça 
de campo PO5064.  

O computador onde se executa o programa de gerenciamento de ativos pode ser identificado 
como “Cliente HART”. A operação do sistema de gerenciamento de ativos é baseada em DTM. A 
razão disso não é nenhuma limitação do hardware ou software, mas uma questão de configuração 
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dos próprios sistemas de gerenciamento de ativos. A arquitetura também pode estar baseada na 
Tecnologia EDDL e nenhuma alteração de hardware é necessária para isso, basta possuir os DD’s 
para substituir os DTM’s. Como será visto no capítulo 6, foi essa a opção no caso apresentado. 

Para a questão da configuração, é necessário entender que os sistemas de gerenciamento 
de ativos devem ser configurados para obter as informações dos dispositivos a ele associados. Para 
isso, é necessário que tenham informações referentes ao sistema que usarão para chegar às 
informações presentes nos instrumentos. Por exemplo, como o programa de gerenciamento de ativos 
deve encapsular o quadro HART para envio aos instrumentos, se houver gateway, deve-se usar 
HART sobre PROFIBUS sobre Ethernet; se não houver (se a conexão for direta à rede PROFIBUS), 
pode-se usar HART sobre PROFIBUS.  

A arquitetura trabalha com padrões de comunicação abertos, o que possibilita facilmente o 
interfaceamento com outros dispositivos que utilizem estes mesmos padrões, como por exemplo, um 
instrumento ligado diretamente à rede PROFIBUS e que necessite de configurações disponíveis 
somente no nível de extensão PROFIBUS DPV1. 

 
4. PLATAFORMAS DE PETRÓLEO NA BACIA DE CAMPOS 
 
 Considerada a maior reserva petrolífera da Plataforma Continental Brasileira, a Bacia de 
Campos tem cerca de 100 mil quilômetros quadrados e se estende do estado do Espírito Santo nas 
imediações da cidade de Vitória, até Arraial do Cabo, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. 
Atualmente é responsável por aproximadamente 84% da produção nacional de petróleo. 
 Na Bacia de Campos, a Petrobras tem hoje 40 unidades de produção de petróleo, operando 
546 poços. São extraídos diariamente cerca de 1,49 milhão de barris de óleo e 22 milhões de metros 
cúbicos de gás e as previsões para 2010 é que a produção aumente para 1,8 milhão de barris de óleo 
por dia e 34,6 milhões de metros cúbicos de gás. Essas unidades se dividem basicamente em três 
tipos de sistemas definitivos de produção: as plataformas fixas, as semi-submersíveis e os navios 
adaptados FPSO (da sigla em inglês para Floating, Production, Storage and Offloading, ou Unidade 
Flutuante de Produção, Armazenamento e Escoamento). 

 
5. SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO 
 
 A arquitetura de automação descrita aqui é baseada em CLP’s de grande porte da Série AL-
2000 e remotas PROFIBUS-DP da Série Ponto. A Arquitetura em plataformas é baseada, 
principalmente, na redundância de CLP´s do tipo hot-standby e redundância de redes. Esta 
arquitetura está ilustrada na figura 4.  
 

 
Figura 4 – Arquitetura de Automação 
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 5.1 – Redundância hot-standby 
 
É utilizada em aplicações que requisitam alto grau de disponibilidade, onde dois CLP´s AL-

2004  são conectados ao mesmo sistema de E/S remoto. 
 
5.2 - Redes de I/O 

 
As redes de comunicação dos CLP’s com as remotas de aquisição de dados das entradas e 

saídas utilizam o protocolo PROFIBUS-DP e são redundantes, deixando o sistema com uma maior 
disponibilidade. Além disso, a alocação dos pontos de entrada e saída nas remotas foi feita de modo 
a distribuir os sinais em cartões e remotas diferentes permitindo que em caso de intervenção para 
manutenção a operação do sistema não seja afetada. Esta filosofia faz com que o sistema tenha um 
maior grau de confiabilidade e disponibilidade. 
 

5.3 – Comunicação entre CLP’s 
 
Para a troca de dados entre os CLP´s é utilizada uma rede determinística de alta velocidade 

ou rede HSDN (High Speed Deterministic Network) redundante, que possibilita a comunicação entre 
CPL’s e outros equipamentos de quaisquer fabricantes através do protocolo de Ethernet TCP/IP com 
nível de aplicação MODBUS. A velocidade de comunicação desta rede é de 10/100 Mbps. A 
arquitetura desta comunicação está ilustrada na figura 5. 
 

 
 

Figura 5 – Rede de comunicação MODBUS TCP/IP 
 

5.4 – Sistemas de Supervisão 
 
As estações de supervisão utilizam InTouch 7.1, estas permitem a visualização e controle do 

processo através de telas gráficas que apresentam, dinamicamente, as variáveis e os estados dos 
equipamentos controlados. Para comunicação das estações de supervisão e controle com os CLP’s é 
utilizado a rede Ethernet de 100Mbits, através do protocolo TCP/IP, e com protocolo no nível de 
aplicação ALNET II. 
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Nas telas de processo é possível visualizar o estado de válvulas, valores das variáveis e 
alarmes, assim como reconhecer os alarmes e alterar os parâmetros das malhas de controle. 
 Nas matrizes de causa e efeitos, onde estão representadas as ações executadas em função 
das anormalidades, é possível visualizar a lógica de segurança do processo, os alarmes e estados 
dos equipamentos, assim como comandar a alteração de parâmetros de operação de entradas (by-
pass) e saídas (over ride). 
 Na telas de segurança, que representam de forma esquemática a planta baixa, é possível 
visualizar e acessar os setores da plataforma. Nas janelas dos setores é possível visualizar em tempo 
real os valores dos transmissores de gás, os alarmes de fogo, assim como comandar o by-pass dos 
grupos de sensores e o disparo da válvula de dilúvio. 
 
6. O CASO DA PLATARFORMA DE CHERNE-1 
 

6.1 – Plataforma de Cherne 1 
  
 O projeto na Plataforma de Cherne 1 (PCH1) tem por objetivo revitalizar os processos de 
extração de petróleo dos poços e de sua transformação em óleo, gás e água. 

 
Tabela 1 - Características da Plataforma 

Tipo   Fixa 
Capacidade de Produção 

de Óleo   44 mil barris/dia 

Capacidade de Produção 
de Gás 

2000 mil m³/dia 

Lâmina d’água 117 m 
Número de poços 11 

 
 O projeto engloba a modernização dos sistemas existentes, subsistema de Controle e Fogo & 
Gás e implementação dos subsistemas de Shutdown e Elétrica. O sistema de supervisão foi 
remodelado e padronizado. Todos os subsistemas são compostos por arquitetura redundante de CPU 
e rede de comunicação. Para comunicação entre os controladores dos subsistemas está disponível 
uma rede de alta velocidade determinística (HSDN) redundante. Essa modernização permitirá que 
nas estações de operação além da monitoração e controle completo da planta, seja possível 
diagnosticar com facilidade qualquer falha nos equipamentos da arquitetura. 
 Entre os principais benefícios verificados com a solução, destacam-se: diminuição da mão de 
obra em área de risco; estabilidade operacional; maior confiabilidade; maior facilidade de 
monitoração; maior segurança e registro completo de ocorrências. 
 Este projeto teve início em setembro de 2008 e teve seu TAF (Teste de Aceitação em 
Fábrica) realizado em junho de 2009. 
 

Tabela 2 - Subsistemas de Automação 
  Descrição 

Controle   Responsável pela execução dos algoritmos de controle dos 
diversos processos da plataforma; 

Fogo e Gás  
Responsável pela detecção de gás, calor e fumaça de todos os 
setores da plataforma. Este CPL envia informações para o CPL 
de Segurança para que este tome a ação devida; 

Segurança   
Responsável pelas ações de emergência tais como, por 
exemplo, desativar um ou mais subsistemas em caso de 
vazamento de gás, óleo, incêndio, acidente e etc. 

Elétrica 
Responsável pelo controle de CCM´s(Centro de Controle de 
Motores) Inteligentes, cubículos de disjuntores, painéis de 
distribuição, load-sheding e painel central de controle.  

 
 Foram automatizados os seguintes subsistemas da planta: 

• Aquecedor de óleo de PCH-2; 
• Aquecimento de óleo do trem de produção A; 
• Aquecimento de óleo do trem de produção B;   
• Aquecimento do óleo do poço CG-OLIGP; 
• Aquecimento do óleo do separador de teste;  
• Bomba de captação; 
• Bombas de água quente; 
• Bombas de circulação de TEG;  



 9

• Bombas de combate a incêndio;  
• Bombas de transferência de óleo;  
• Bombas do separador de teste; 
• Compressão de gás – TCA; 
• Compressão de gás – TCB;  
• Compressores de ar de serviço/instrumentos; 
• Controle dos condicionadores de ar; 
• Desidratação de gás; 
• Escoamento de gás de Alta Pressão; 
• Escoamento de gás de Baixa Pressão;  
• Esgoto sanitário; 
• Injeção de hipoclorito na captação de água do mar; 
• Hidrociclones; 
• Poço CG-OLIGP; 
• Poços; 
• Poços satélites; 
• Pré-aquecimento de óleo do trem B; 
• Pressurização do anel de incêndio; 
• Processamento de gás vaso depurador e recuperação de condensado; 
• Recebedor de óleo de P-09; 
• Recebedor de óleo de PCH2;  
• Recuperador de calor; 
• Regeneração de glicol;  
• Segundo aquecimento do óleo do trem de produção A; 
• Separador de água livre, Separador de produção A; 
• Separador de produção B; 
• Separador de teste; 
• Sistema de água de resfriamento; 
• Sistema de água gelada; 
• Sistema de água potável;  
• Sistema de água quente para acomodações; 
• Sistema de drenagem; 
• Sistema de drenagem aberta; 
• Sistema de drenagem fechada;  
• Sistema de gás combustível alta pressão; 
• Sistema de gás combustível baixa pressão;  
• Sistema de injeção de água; 
• Sistema desaeradoras; 
• Sistema diesel; 
• Tratadores de óleo; 
• Unidade de flotação;  
• Unidade de injeção de produtos químicos; 
• Unidade hidráulica; 
• Unidades de secagem de ar comprimido; 
• V-04751 para a tocha e V-04753 para a atmosfera; 
• Vaso de expansão de água quente; 
• Vaso flash de água; 
•  Z-04701 Lançador de PIG – oleoduto de PNA-1. 

 
6.2 – Arquitetura de automação projetada para PCH1 

 
 
 6.2.1 - Redundância 
 

• AL-2004: UCP destinada à supervisão e controle de processos para até 8.192 pontos digitais 
de E/S. Incorpora interface serial RS-232C para carga de programa e rede de supervisão 
ALNET I e uma interface RS-485 para rede de comunicação multimestre ALNET II; 

• AL-2017: Coprocessador utilizado em configurações redundantes do controlador 
programável AL-2004, com E/S PROFIBUS redundante ou simples. O coprocessador AL-
2017 é o responsável pelo sincronismo das duas UCP´s; 

• AL-3406: Interface de rede PROFIBUS DP mestre. Possibilita a conexão a redes de 
comunicações abertas que seguem o padrão PROFIBUS; 

• AL-3414: Interface para rede ethernet. Possibilita a comunicação entre CLP’s e destes com 
quaisquer outros equipamentos que se comuniquem através do protocolo de Ethernet TCP/IP 
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com nível de aplicação ALNET II (para sistemas de supervisão e MastertoolÒ) ou MODBUS 
(para comunicação HSDN). Além disso, esta interface oferece suporte à redundância de 
comunicação, o que confere à UCP a característica de tolerância à falha de rede ou de 
interface. 

• AL-2005: O Processador Multitarefa AL-2005/RTMP pode ser utilizado para realizar tarefas 
de alta complexidade liberando o processador principal do CP para realizar suas tarefas 
convencionais, tais como varredura e acionamento, permitindo uma distribuição mais 
equilibrada da carga de processamento entre os dois processadores. Este módulo neste 
projeto foi utilizado para os cálculos dos algorítmos PID. 

 
 

6.2.2 - Redes de Campo 
 

• PO5063V5 : Cabeça de rede de campo. Permite o acesso através da rede de campo 
PROFIBUS DP; 

• PO5065: Cabeça de rede de campo DPV1 redundante. Permite o acesso através da rede de 
campo PROFIBUS DP integrando módulos de entrada e saída com HART. Esta remota é 
equivalente a PO5064 descrita na arquitetura simples do capítulo 4, porém com suporte a 
redundância de rede PROFIBUS; 

• PO1000: Módulo de entrada digital; 
• PO2022: Módulo de saída digital; 
• PO1112: Módulo de entrada analógica; 
• PO1213: Módulo de entrada analógica; 
• PO1114: Módulo de entrada analógica com HART; 
• PO2132: Módulo de saída analógica; 
• PO2134: Módulo de saída analógica com HART; 

 
6.2.3 - Malhas de Controle 
 
Neste projeto existem 130 malhas controladas através do algoritmo PID (Proporcional-

Integral-Derivativo).  Isso se faz possível devido à utilização do módulo processador auxiliar AL-2005 
que, recebe os parâmetros da UCP, realiza os cálculos, e retorna a esta somente com os resultados, 
proporcionando que a UCP não fique com o tempo de varredura alto devido aos cálculos complexos 
de controle. 
   

6.2.4 - Rede HSDN Redundante 
 
Neste projeto os quatro subsistemas trocam informações entre si através da rede HSDN 

Redundante. Essa denominação se dá pelo fato de que, em cada half-cluster, existem dois módulos 
AL-3414 sendo chamados de A e B, sempre um será o ativo na rede e outro reserva. Em caso de 
perda por avaria ou perda de conexão por parte do módulo ativo, o módulo reserva assume, 
mantendo a integridade da troca de dados entre os CLP´s. 

Este é um grande avanço introduzido nessa arquitetura, pois utiliza um protocolo que torna 
possível a comunicação entre, não somente os controladores de um fabricante, mas a 
interoperabilidade com CLP’s de outros fabricantes que suportam o protocolo MODBUS TCP/IP. 
 

6.3 – Gerenciamento de Ativos 
 
 O gerenciamento de ativos é uma poderosa ferramenta que proporciona realizar, dentre 
várias ações, a leitura das variáveis de processo, obter diagnósticos, parametrizar e realizar a 
calibração dos instrumentos de campo analógicos tais como medidores de temperatura, pressão, 
vazão, válvulas e etc. 
 Com essa ferramenta, podemos predizer uma falha futura devido a informações 
armazenadas em um histórico dos ativos. Isso significa que a equipe de manutenção vai atuar na 
causa (manutenção preditiva) e não somente no efeito (manutenção corretiva). Isso é extremamente 
importante, pois se poderá planejar uma manutenção sem que haja a parada do subsistema, o que 
acarretará em expressiva queda nas perdas de produção devido a horas de manutenção. 
 Esse gerenciamento é possível através da utilização de equipamentos que suportem o 
protocolo HART. Neste projeto foram implementados nos subsistemas de Segurança e Controle o 
gerenciamento dos instrumentos: 

• CLP de Segurança Possui 39 remotas PROFIBUS-DP, com rede de comunicação 
redundante, sendo destas, 6 remotas possuem hardware com tecnologia HART;  

• CLP de Controle Possui 13 remotas PROFIBUS-DP, com rede de comunicação redundante, 
sendo destas, 12 remotas possuem hardware com tecnologia HART. 
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No que se refere a instrumentos o projeto empregou o gerenciamento de ativos nos sistemas 
de Controle e Segurança contabilizando um total 513 transmissores, divididos em 191 transmissores 
de pressão, 77 transmissores de pressão diferencial, 130 transmissores de nível, 69 transmissores de 
temperatura, 39 transmissores de vazão, 4 transmissores de vibração, 1 transmissor de corrosão e 2 
transmissores para análise de TOG. Além disto, também são gerenciadas 110 válvulas divididas em 
27 válvulas de controle de pressão, 24 válvulas de controle de pressão diferencial, 18 válvulas de 
controle de vazão, 31 válvulas de controle de nível e 10 válvulas de controle de temperatura. 
 Para fazer o gerenciamento foi escolhida a utilização como um software gerenciador de ativos 
na versão com suporte a hardware das remotas utilizadas na arquitetura. Este sofware funciona com 
tecnologia EDDL e para a operação da rede HART sobre PROFIBUS é necessária a instalação de 
um driver de comunicação onde estão instalados todos os DD’s que trabalham com essa tecnologia e 
que é responsável por todos os encapsulamentos dos protocolos envolvidos. Outra vantagem na 
utilização deste software é a capacidade de detecção de todos os dispositivos da rede conhecidos 
por ele e até mesmo os desconhecidos. Isso facilita, pois não é necessário conhecer a rede construí-
la dispositivo por dispositivo no software. Isso é interessante principalmente em uma aplicação com 
tantos instrumentos gerenciáveis como é o caso desta aplicação. 
 Outro recurso que não está sendo utilizado nesta arquitetura ainda é a utilização de OPC 
para conectar a base de dados do Software de Gerenciamento de Ativos, disponibilizando as 
informações coletadas para que o sistema de supervisão de processo possa consultar os mesmos. 

 A interface entre o software gerenciador de ativos e a rede PROFIBUS se faz possível devido 
ao módulo AL-2434 que opera com Mestre Classe 2 (PROFIBUS DPV1) conectado a rede 
PROFIBUS-DP. A interface gráfica do gerenciador de ativos está ilustrada n a figura 6. 
 

 
 

Figura 6 – Tela de Visualização da Arquitetura no Software de Gerenciamento de Ativos  
 
 
 
 
7. CONCLUSÃO 

 
As redes de campo estão sendo amplamente utilizadas em sistemas de plataformas de 

petróleo. Muitos dos instrumentos instalados hoje nestas plataformas já possuem o protocolo HART 
sobre 4 a 20 mA. Porém as arquiteturas não foram projetadas para coletar as informações destes 
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instrumentos. As alternativas seriam a utilização de handheld ou de multiplexadores HART. Utilizando 
apenas handheld os sistemas estão desperdiçando a capacidade dos instrumentos de concentrar as 
informações em bases de dados. Além disso, a rotina de verificação periódica dos dados dos 
instrumentos é bastante onerosa em plantas como a plataforma PCH1. 

Já a utilização de multiplexadores para fazer a sobreposição do HART em cima do sinal de 4 
a 20 mA de um cartão analógico convencional acrescenta muito hardware ao sistema aumentando o 
custo, complexidade e tamanho físico do sistema. 

Em contraponto as arquiteturas de automação utilizadas hoje em plataformas de petróleo já 
projetadas utilizando redes de campo como o PROFIBUS DP e remotas com cartões analógicos 
conectados aos instrumentos com HART, não necessitam de hardware adicional, o custo é menor 
como também a complexidade e o tamanho físico do sistema. No caso de PCH1 muitos dos 
instrumentos já possuíam protocolo HART. Ao inserir remotas com capacidade de comunicação 
HART sobre PROFIBUS foi possível integrar os dados a um sistema de gerenciamento de ativos sem 
alterações drásticas na rede e sem interferir no determinismo da mesma. 

Esta estação de gerenciamento de ativos hoje pode estar localizada na plataforma como é o 
caso de PCH1 ou tendo a infra-estrutura apropriada ser disponibilizada remotamente em terra. 

Como vantagens obtidas com esta implementação, podem-se destacar a obtenção e 
concentração dos dados de todos os ativos gerenciáveis em uma base de dados e a possibilidade de 
operar todos os equipamentos conectados ao sistema remotamente. Entre estas operações estão 
parametrização, calibração, alarmes e com aquisição de módulos de software avançados a 
otimização do processo a fim de obter um maior ganho produtivo e diminuição do desperdício com 
qualificação dos processos de manutenção da planta. 

Existem outras plataformas adotando a mesma topologia de rede. A plataforma PCH1 é a 
primeira que utiliza o gerenciamento de ativos em redes PROFIBUS como descrito neste artigo. Este 
caso mostra que esta é uma possibilidade viável e a tendência é que este seja um padrão a ser 
adotado neste tipo de arquitetura. Outras vantagens e aplicação de níveis mais altos como 
otimizações podem ser avaliados e esta plataforma que já tem este sistema implementado pode 
servir de laboratório para definir um padrão para o restante das plataformas que virem a adoram este 
padrão. 
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