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Agenda

• Será abordado as principais diferenças entre utilizar um 

CLP/SCADA ou um sistema híbrido e os segmentos que 

mais utilizam cada solução;

• Uso de realidade aumentada na automação industrial 

com uma nova interface homem máquina (IHM);



Sistema híbrido?

• O que é?

– É um sistema com o controle e a supervisão integrados.

Normalmente em um único ambiente;

• Quais a suas características?

– Base de dados única;

– Arquitetura cliente servidor;

– Multi-usuários;

– Orientado ao objeto;

– Foco no processo, baseado no P&ID do sistema;
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Diferenças entre CLP/SCADA e Híbrido

Caracterísitcas CLP/SCADA Híbrido

Origem 1968 (CLP) 1975

Necessidade de 

substituição

Relés 

Eletromecânicos

Controladores de 

malhas

Controle Discreto Contínuo

Scan típico 10ms à 50ms 100ms à 2s 

Característica do 

segmento

Velocidade Disponibilidade

É possível ver a 

movimentação do 

produto

Sim Não



Segmentos e tipo de processo



Diferenças entre CLP/SCADA e Híbrido

CLP/SCADA Híbrido

Abertura para 

terceiros

++++ +

Flexibilidade de 

alteração

+++++ +++

Bibliotecas 

padrões

+ +++++

Padronização de 

bibliotecas

++ +++++

Controle de 

versões

++ +++++

Diagnóstico + ++++

OBS.: Avaliação + menor nota +++++ maior nota



Diferenças entre CLP/SCADA e Híbrido

CLP/SCADA Híbrido

Rastreabilidade ++ +++++

Batelada ++ +++++

Propagação de 

mudanças

+++ +++++

Mudanças online ++++ +++++

Gestão de ativos + +++



Transformação digital

em busca de eficiência

• IIoT (Industrial Internet of Things);

• Cloud;

• Virtualização;

• Realidade aumentada;

• Digitalização;

• Big Data;

• M2M – (Machine to Machine);

• Cyber Security;



Realidade aumentada

• O que é realidade aumentada?

– É a interação entre objetos reais e virtuais, mudando a forma de 

interagir do ser humano com as máquinas/sistemas.

• Realidade aumentada é uma realidade ou tendência ou 

algo temporário?

– Já é uma realidade, onde a cada dia surgem novas aplicações.

• Pode ser aplicado ao mundo industrial?

– Sim, realidade aumentada já existe no mundo industrial há 

alguns anos, principalmente em simulações, porém a 

diversificação no seu uso vem aumentando rapidamente.



Realidade aumentada

• Exemplos de aplicações:

– Treinamento e simulação;

Fonte: https://www.isa.org/intech/20171004/

Edição: 2017 Setembro-Outubro

https://www.isa.org/intech/20171004/


Realidade aumentada

• Exemplos de aplicações:

– Treinamento e simulação;

– Dimensionamento e medição de equipamentos. E também a 

Modelagem da Informação da Construção (BIM - Building

Information Modeling);
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– Manutenção/Procedimentos;



Realidade aumentada

• Exemplos de aplicações:

– Treinamento e simulação;

– Dimensionamento e medição de equipamentos. E também a 

Modelagem da Informação da Construção (BIM - Building

Information Modeling);

– Manutenção/Procedimentos;

– IHM (informações em tempo real do processo), gerenciamento 

de ativos (datasheet, projetos, procedimentos e etc)



Demonstração Realidade Aumentada



Demonstração Realidade Aumentada
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