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Resumo 

 

Recursos de redundância de dispositivos de controle é uma opção empregada 

quando é necessário garantir que não existam riscos a falhas, proporcionando 

uma maior disponibilidade e segurança da planta. Esta vantagem está 

diretamente relacionada ao tempo de operação da planta e a lucratividade do 

negócio. Este recurso de segurança melhorada leva a preservação dos ativos e 

vidas ligadas ao processo (SMAR, 2010). O uso de controladores de processo 

com vários núcleos possibilitam uma maior quantidade de tarefas que podem 

ser realizadas ao mesmo tempo, também chamado de multitasking produzindo 

uma grande vantagem em relação a dispositivos de hardware com um único 

núcleo que executam uma única tarefa por vez. O grande problema nesses 

controladores é a complexidade de programação, por realizar diversas tarefas 

simultaneamente. Esses controladores podem apresentar falhas e, muitas 

vezes, entrar em colapso (Quesada, 2017). Porém o uso de um único 

microcontrolador no desenvolvimento de soluções de controle centralizadas 

pode ainda apresentar alto risco de ruídos eletrônicos que podem surgir devido 

a grande quantidade de sinais transmitidos e recebidos ao mesmo tempo. 

Outra grande limitação e a possibilidade de atualização e colapso do sistema 

caso o microcontrolador deixasse de funcionar (Pessoa, 2017). Nesse 

contexto, este trabalho apresenta uma proposta de um controlador de 

processos e dispositivos com redundância de operação por protocolo de 

comunicação I2C, a fim de auxiliar na aplicação de segurança crítica com 

requisitos de tempo real e intolerância a falhas, que estejam intrinsecamente 

ligadas a uma planta industrial (Santos, 2010). Nesta estratégia, temos um 

controlador Mestre trabalhando em rede executando todas as tarefas, 

referentes ao controle um segundo Escravo, conectado a mesma rede, 

permanecendo continuamente sincronizado e pronto para assumir todo o 

controle do processo caso ocorra alguma falha. Esta troca de controle de 

processo de Mestre para Escravo, ocorre sem nenhum sobressalto e de 

maneira automática, ou seja, não requer ação do operador da planta, não 

ocasionando perda de segurança crítica na operação. A validação desta 

proposta de trabalho foi obtida por meio de testes práticos executados em 

protótipo dedicado. Os resultados positivos obtidos nesses testes sugerem que 



a rede I2C, quando integrada a uma planta, é capaz de identificar 

comprometimento de segurança ou colapso do sistema de controle caso um 

controlador deixar de funcionar, e dessa forma, contribuir para definir estratégia 

na utilização desse sistema, que visa minimizar a incidência de perda de 

segurança operacional dos ativos e vidas ligadas ao processo. 

 

Palavras Chaves. Redundância, I2C, Controladores.  

  



ARQUITETURA DE REFERÊNCIA 

 

Os principais dispositivos previstos na arquitetura física do sistema de controle 

de processos considerado como referência para integrar a proposta neste 

trabalho, contribuem na tarefa de identificar comprometimento de segurança ou 

colapso do sistema de controle caso o controlador deixar de funcionar são 

apresentados na Figura 01. 

 

 

Figura 01 - Arquitetura de referência. Fonte: Modificado I2C-bus specification and 

user manual. 
 

Os componentes previstos nessa arquitetura são: i) Micro-controller A -  

microcontrolador ATMEGA 328P núcleo em PCI do projeto ARDUINO 

responsável no processamento das informações disponíveis na rede I2C 

atuando com Mestre e enviando informações ao display de LCD e lendo 

informações do ADC. ii) LCD driver - display de cristal liquido 20 caracteres por 

4 linhas responsável por receber e mostrar as informações do processo. iii) 

ADC é um conversor de analógico para digital de precisão (ADS1115), com 16 

bits de resolução onde os dados são transferidos através de uma interface 

serial compatível com I2C, responsável pelo envio de informações sobre um 

sinal analógico externo para o Micro-controller A e B. iv) Micro-controller B -  

microcontrolador ATMEGA 328P núcleo em PCI do projeto ARDUINO 

responsável no processamento espelho de todas as informações disponíveis 

na rede I2C atuando com Escravo e podendo assumir as funções básicas de 

controle do processo gerenciadas pelo micro-controller A.  

 



PROTÓTIPO DEDICADO 

 

Uma vista panorâmica dos dispositivos contidos no protótipo que foi montado 

para validar os recursos do controlador de processos e dispositivos com 

redundância de operação por protocolo de comunicação i2c proposta neste 

trabalho é apresentado na Figura 02. 

 

Figura 02 - Vista do protótipo. Fonte: Própria. 
 

Conforme apresentado na Figura 02, os dispositivos previstos no protótipo são: 

i) ATMEGA 328P (ARDUINO- 2009) atuando com Mestre, ii) ATMEGA 328P 

(ARDUINO- UNO) atuando com Escravo, e iii) display de cristal liquido 20C/4L, 

iv) conversor de analógico para digital de precisão (ADS1115), v) 

potenciômetro (sensor analógico) vi) protocolo de comunicação por rede I2C.  
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Cabe mencionar que a quantidade de dispositivos definidos no protótipo é 

inferior a quantidade prevista na estrutura de rede I2C, sendo que a mesma 

pode endereçar até 1 dispositivo mestre e mais 127 dispositivos escravos. Os 

detalhes do protocolo da rede I2C pode ser visto na Figura 03.  

 

 

 

 

Figura 03 - Protocolo da rede I2C. Fonte: lusorobotica.com. 
 

O valor aquisitado do sensor externo (potenciômetro) através conversor de 

analógico para digital de precisão (ADS1115) é disponibilizado na rede de 

comunicação I2C, sendo compartilhado para os microcontroladores Mestre e 

Escravo. Estes microcontroladores recebem o valor do sensor, interpretam e 

processam este valor conforme o algoritmo do processo e disponibilizam 

novamente na rede de comunicação I2C, escrevendo agora no display de 

cristal liquido, exemplificando assim o processo do recurso de redundância de 

dispositivos de hardware. No caso da possibilidade de um dos 

microcontroladores apresentarem perda de comprometimento de segurança ou 

colapso no processamento do algoritmo do processo o display de cristal liquido 

deixara de mostrar valor aquisitado do sensor externo, possibilitando assim a 

identificação do microcontrolador defeituoso. A estrutura da rede de 

comunicação I2C permite a troca do controlador sem a necessidade do 

desligamento processo, assim a nova unidade de controle consegue interagir 

co o processo sem quaisquer interferências ao processo produtivo. Um sinal de 

sincronismo é enviado por cada controlador fazendo um led na placa de 

controle piscar, este recurso permite ao usuário identificar imediatamente ao 

olhar o sistema se ambos os controladores estão operando.  

  



CONCLUSÃO 

 

Os resultados positivos obtidos nesses testes sugerem que a rede I2C, quando  

integrada em um processo ou planta, é capaz de auxiliar a tarefa de controle e 

permitir a identificação do comprometimento de segurança ou colapso do 

sistema caso um microcontrolador deixar de funcionar, e dessa forma, 

contribuir para definir uma operação segura que visa minimizar a possibilidade 

de perda de ativos e vidas ligadas ao processo na utilização desse sistema. 
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