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RESUMO

O presente trabalho aborda projeto de automação do processo de secagem e
armazenamento de milho no silo-secador do produtor rural Ilor Lisot, e tem por
objetivo projetar o mesmo, com o uso de sensores, atuadores, controlador lógico
programável, interface homem-máquina e dispositivos de proteção elétrica para
esses componentes. O ponto forte da automação deste projeto é a programação do
CLP (Controlador Lógico Programável) e as telas da IHM (Interface Homemmáquina) onde é possível controlar as variáveis do processo. Os resultados
alcançados foram satisfatórios, tornando um processo com acionamentos manuais e
com a necessidade de vários operadores, por um processo que flui automaticamente
com o auxilio de poucos operadores. A conclusão se torna favorável ao processo de
secagem e armazenamento de milho no silo-secador em questão, atendendo o
objetivo do trabalho. É importante salientar que o método criado para resolver este
trabalho, pode ser usado para resolver problemas semelhantes de projetos de
automação.

Palavras chaves: Automação, CLP, IHM, Armazenamento de milho.
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ABSTRACT

This paper presents the design automation of drying and storing corn in silo - dryer
farmer Ilor Lisot process, and aims to design the same, with the use of sensors,
actuators, programmable logic controllers, human machine interface and electrical
protective devices for these components. The most important part of this project is
the automation programming PLC (Programmable Logic Controller) and HMI screens
(Human-Machine Interface) where you can control the process variables. The results
achieved were satisfactory, making a process with manual drive and the need for
multiple operators become a process that flows automatically with the help of a few
operators. The conclusion shows favorable for drying and storing corn in silo - dryer
process in this case - given the purpose of the work. It’s also important to show that
the method created to solve this particular problem can also be used to solve similar
problems of automation projects.

Key-words : Automation , PLC, HMI , Corn storage .
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1 INTRODUÇÃO

O setor de alimentos, no mundo todo, se encontra em uma situação de
necessidade de modernização, pois a demanda mundial vem tendo um aumento
significativo. Assim, a necessidade de adaptar-se para suprir o mercado é de
extrema importância nos dias de hoje. Puzzi (1977) explica que “do ponto de vista
econômico, nenhum grupo de alimentos atinge a importância dos cereais e grãos
leguminosos”, ainda expõem em sua obra que “a base da alimentação humana é
constituída pelos nutrientes fornecidos pelos cereais e grãos leguminosos”. Além
disso muitas das situações existentes no setor agropecuário e agrícola espoem o
operador ao risco, o que nos dias de hoje é de estrema relevância.
Com esse significativo crescimento do setor muitos outros setores, tendem a
crescer junto. Entre eles, o setor de secagem e armazenamento de grãos. Contini
(2010) explica que “a secagem é uma das etapas de pré-processamento dos
produtos agrícolas que tem por finalidade retirar a água neles contida” ainda cita que
a secagem “deve ser feita de modo a preservar a aparência, as qualidades nutritivas
e, no caso de grãos, a viabilidade como semente”. Com o grão na umidade certa, ele
se torna menos perecível.
Utilizando de forma adequada as tecnologias e implantando um projeto de
automatização eficiente, é possível suprir a demanda imposta pelo mercado sem
abrir mão da boa qualidade do grão, além de retirar das situações de risco muitos
trabalhadores do setor.
Neste trabalho, será desenvolvido o projeto de automação do processo de
secagem e armazenamento de milho no silo-secador do produtor rural Ilor Lisot.
Ainda, será respondida a seguinte situação problema: como automatizar o processo
de secagem e armazenamento de milho no silo-secador do produtor rural Ilor Lisot,
instalado no município de Rio das Antas – SC, utilizando o sistema automatizado
baseado em controlador lógico programável e IHM?
Atualmente, o processo de secagem e armazenamento de milho no silosecador é composto de uma máquina para limpeza do milho, dois secadores, duas
moegas para recebimento do milho, dois silos para armazenamento de milho seco,
um silo com alta capacidade de ventilação para armazenar milho ainda úmido e um
silo para resfriamento do milho que sai do secador. O transporte entre os mesmos é
feito por elevadores, os quais levam o milho a uma determinada altitude, e são
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direcionados por válvulas do tipo “ou” para os pontos desejados e movimentados
pela gravidade. Ainda, são transportados por roscas ou por transportadores de
corrente de arraste tipo readler.
O

acionamento

dos

diversos

atuadores

presentes

nas

máquinas,

transportadores e válvulas dessa planta é realizada de forma manual, através de
uma botoeira presente em um painel no interior da planta. Ainda, a coleta dos dados
de umidade em que o milho está no secador é feita de forma manual, retirando uma
quantidade do produto do secador, feita a coleta e reposta no secador. A expedição
do produto não tem um controle quantitativo, assim necessitando ser feita a
pesagem em outro local para saber o peso de milho expedido.
Nos períodos de safra, quando a quantidade de milho a ser seco é maior e a
utilização das máquinas é total, precisa-se de 5 a 7 funcionários para operar todo o
maquinário e suprir a entrada de produto, além de algumas situações de trabalho
estarem em área de risco. As falhas humanas nesse tipo de processo manual
podem ser: ventilação do produto em dias úmido, retirada do milho do secador com
umidade fora dos padrões desejados, entre outras falhas são frequentes, e podem
resultar em perdas de produtividade, ou, até mesmo, condenação do produto.
Com a automação do processo de secagem e armazenamento, são
minimizadas

as

falhas

operacionais,

obtendo-se

maior

produtividade

e

confiabilidade. Ainda é possível, com um processo automatizado, diminuir o número
de operadores, que podem ser transferidos para outros setores da empresa.
Dentro dessas condições, com objetivo de desenvolver um projeto de
automação para o processo de secagem e armazenamento de milho no silo-secador
do produtor rural Ilor Lisot, seguiram-se os seguintes passos:
a) Revisão bibliográfica sobre o processo de secagem e armazenamento de
milho.
b) Revisão bibliográfica sobre projeto, automação, CLP, IHM e sensores.
c) Avaliação da situação atual e os requisitos para a automação.
d) Desenvolvimento do projeto de Automação.
e) Apresentação e comentários dos resultados obtidos.
A partir dos objetivos especificados para a execução desse projeto, propõe-se
um método para a execução do mesmo de tal forma:
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a) Realizar uma visita à empresa para avaliar a situação atual, bem como o
processo de secagem e armazenamento de milho e os requisitos a serem
observados para a automatização do processo.
b) Fazer um estudo e descrever qual a melhor forma de automatizar o
processo, e dimensionar quais os componentes ideais para o projeto.
c) Desenvolver um programa do Controlador Lógico Programável, as telas da
IHM e o diagrama elétrico para a aplicação citada.
d) Descrever e comentar o processo que é utilizado atualmente na operação
do conjunto e o processo totalmente automatizado proposto no projeto.
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2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento é a fundamentação lógica do trabalho, esta que tem a
finalidade de expor, analisar, comparar e demonstrar o mesmo. É o corpo do
trabalho, e visa comunicar os resultados dos estudos e das pesquisas (UNIARP,
2013). Nessa etapa do trabalho, será desenvolvida a pesquisa e a execução do
trabalho, bem como a apresentação, análise dos dados e resultados.

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

Nessa etapa do trabalho, será feito o embasamento teórico relacionado ao
problema de pesquisa, segundo UNIARP, (2013, p. 18), “esta seção do projeto serve
para dar embasamento teórico na realização da pesquisa. Com efeito, o referencial
teórico também mostra o entendimento do pesquisador acerca do assunto, bem
como os autores utilizados”.

2.1.1 Projeto de Automação

Para Bazzo e Pereira (2000), é através do projeto que o engenheiro pode
aplicar, de forma significativa, seus conhecimentos técnicos e científicos. Além dos
conhecimentos formais, o engenheiro usa da sua experiência e bom senso e,
principalmente, da sua imaginação criadora na busca de algo novo, assim podendo
afirmar que o projeto é a essência da engenharia. Segundo Shigley, Mischke e
Budynas, (2005), projetar consiste em formular um plano que satisfaça uma
necessidade específica ou solucionar um problema.
Para definir projeto, Bazzo e Pereira, (2000, p. 73), citam:
Definindo de forma rápida e abrangente, pode-se dizer que projeto é o
conjunto de atividades que precede a execução de um produto, sistema,
processo ou serviço. Projetar é estabelecer um conjunto de procedimentos
e especificações que, se posto em prática, resultam em algo concreto ou
em um conjunto de informações. Assim, o processo de projetar é a
aplicação especifica de uma metodologia de trabalho na resolução de
problemas.

Se um projeto resulta em algo físico, esse produto terá de ser:
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·

Funcional: com desempenho que atenda as necessidades e as expectativas
do consumidor;

·

Seguro: não oferecendo perigo ao usuário ou ao seu meio, ou, se oferecer
algum perigo, deve ter anteparos de proteção. Se ainda não for possível,
deve ter informações de cuidado;

·

Confiável: ter determinado nível de confiança que o produto vai
desempenhar suas funções propostas satisfatoriamente;

·

Competitivo: o produto deve ser um forte competidor em seu mercado;

·

Utilizável: o produto deve respeitar às especificações como tamanho,
resistência, potência, controle humano, entre outros, tornando fácil a
utilização pelo usuário;

·

Manufaturável: o número de componentes dever ser reduzido ao mínimo,
adequados à produção em massa, com resistência, distorção e dimensões
sob controle;

·

Mercável: os serviços de assistência técnica do produto devem estar sempre
disponíveis (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2005).
Bazzo e Pereira (2000), ressaltam que não podemos confundir inventar e

descobrir com projetar. A descoberta e a invenção, muitas vezes, podem estar
presentes num projetos, mas não necessariamente, fazem parte dele. Descobrir é
ser o primeiro a ter o conhecimento relacionado a alguma coisa. Entretanto, o
projeto é o produto de um plano de trabalho realizado para satisfazer alguma
necessidade. O resultado é algo que nem sempre existiu e que constitui uma
criação.
Projetar nem sempre é uma tarefa, e em sua maioria, está ligado à tomada de
decisões, assim como explicam Shigley, Mischke e Budynas:
Projetar é um processo inovador e altamente iterativo. E também um
processo de tomada de decisão. Decisões, algumas vezes, têm de ser
tomadas com base em muito pouca informação, ocasionalmente com a
quantidade certa de informação, ou mesmo com uma fartura de informações
parcialmente contraditórias. Um homem com um relógio sabe que horas
são; com dois relógios, entretanto, nunca estará seguro. Decisões são
algumas vezes tomadas por tentativas, reservando-se o direito de ajustá-las
toda vez que mais informações se tornarem conhecidas. A questão é que o
projetista de engenharia tem de se sentir pessoalmente confortável com o
papel de tomador de decisões e solucionador de problemas (2005, p. 27).
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Shigley, Mischke e Budynas, (2005), ainda ressaltam a importância da
comunicação na atividade de projetar, onde palavras e desenhos são muito usados,
assim como formas orais e escritas. Os engenheiros, para um bom andamento do
projeto, têm de se comunicar e trabalhar efetivamente, com pessoas de diversas
disciplinas, estas que podem ter mais ou menos conhecimento do que ele em
determinada área. Essas são habilidades importantes, das quais o engenheiro
depende para o seu sucesso.

2.1.1.1 Automação industrial

Segundo Moraes e Castrucci (2001), a palavra automação foi lançada pelo
marketing da indústria de equipamentos na década de 1960, que buscava dar
ênfase aos computadores no controle automático na indústria. Prudente (2011),
explica que esses primeiros resultados obtidos foram feitos com a introdução de
uma automação do tipo rígido, na qual a máquina automatizada funcionava com o
mínimo de interação humana. Porém, naquela época, caso houvesse a necessidade
de mudar o produto isso, era muito custoso.
Para Prudente (2011), pode-se definir um sistema como automatizado,
quando é capaz de cumprir tarefas por meio de decisões tomada a partir dos sinais
oriundos do mesmo sistema a ser controlado. Ou seja, o sistema age sem
intervenção humana. De forma parecida, Silveira e Santos (1988, p. 23), completam
definindo automação da seguinte forma:
A automação é um conjunto de técnicas por meio das quais se constroem
sistemas ativos capazes de atuar com uma eficiência ótima pelo uso de
informações recebidas do meio sobre o qual atuam. Com base nas
informações, o sistema calcula a ação corretiva mais apropriada para a
execução da ação e esta é uma característica de sistemas e, malha
fechada, conhecidos como sistemas de realimentação, ou seja: aquela que
mantém uma relação expressa entre valor da saída em relação ao da
entrada de referência do processo. Essa relação entrada/saída serve para
corrigir eventuais valores na saída que estejam fora dos valores desejados.
Para tanto, são utilizados controladores que, por meio da execução
algorítmica de um programa ou circuito eletrônico, comparam o valor atual
com o valor desejado, efetuando o calculo para ajuste e correção. O valor
desejado também é conhecido da literatura inglesa como setpoint.

Com esses controladores programáveis, consegue-se automatizar um
sistema com uma grande quantidade de ações, substituindo assim o homem, e
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ainda tendo mais precisão, confiabilidade, rapidez e menor custo. Os sinais de
entrada são analisados, as decisões programadas são tomadas, os comandos de
acionamento são enviados às saídas, tudo simultaneamente com o desenvolver do
processo (MORAES; CASTRUCCI, 2001).
Todo sistema de controle implica na presença de três componentes básicos,
cuja característica principal é realimentar as informações requeridas para o controle,
ou seja, o controlador recebe as informações do processo pelas suas entradas, toma
as decisões e atua no processo através das saídas do controlador (SILVEIRA;
SANTOS, 1998). Pode-se observar isso através da Figura 1, onde, para Moraes e
Castrucci (2001), os sensores leem as variáveis de saída da planta e as enviam ao
controlador. Por meio dos sinais recebidos, atualiza as saídas. Os atuadores
(contadores, válvulas, lâmpadas, entre outros) atuam na planta conforme as saídas
do controlador. Há ainda Interfaces Homem/Máquina, que são responsáveis por
enviar variáveis do operador para o controlador como uma entrada.

Figura 01: Automação com controlador programável e interface homemmáquina

Fonte: MORAES; CASTRCCI, 2001, p. 19.
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2.1.2 Controlador Lógico Programável - CLP

Com o objetivo de substituir os painéis de controle a relés, o Controlador
Lógico Programável se tornar um dos equipamentos mais utilizados na
implementação de sistemas automatizados (GEORGINI, 2000).
Georgini define os CLP’s como:
O Controlador Lógico programável, ou simplesmente PLC (Programmable
Logic Controller), pode ser definido como um dispositivo de estado sólido –
um Computador Industrial, capaz de armazenar instruções para
implementação de funções de controle (sequência lógica, temporização em
contagem, por exemplo), além de realizar operações lógicas e aritméticas,
manipulação de dados e comunicação em rede, sendo utilizado no controle
de Sistemas Automatizados (2000, p. 48).

O CLP é um computador com as mesmas características dos conhecidos
computadores pessoais, mas em uma em uma aplicação voltada à automação de
processos. Prudente (2011), complementa que esse pequeno computador realiza
funções de controle em vários níveis de complexidade, sendo projetado para
trabalhar em ambiente industrial com variação de temperatura, umidade, vibração e
outros fatores presentes na indústria.
O PLC é um equipamento composto de componentes eletrônicos e memória
programável ou não programável que contém dados de programas com a
finalidade de ler e executar instruções, interagindo com um sistema que
deve ser controlado por dispositivos de input e output do tipo digital ou
analógico (PRUDENTE, 2011, p.13).
A CPU executa a leitura dos status (condições, estados) dos dispositivos de
entrada por meio dos Circuitos/Módulos de I/O. Esses status são
armazenados na memória (RAM) para serem processadas por Programa de
Aplicação (desenvolvido pelo usuário e armazenado em memória RAM,
EPROM ou EEPROM no PLC). Após a execução do Programam de
Aplicação, o processador atualiza os status dos dispositivos de saída por
meio dos Circuitos/Módulos de I/O, realizando a lógica de controle
(PRUDENTE, 2011, p.13).

2.1.2.1 Histórico

O primeiro CLP surgiu na indústria automobilística no final da década de 1960
com a finalidade de abreviar os tempos de parada das máquinas na produção.
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Naqueles anos, na indústria automobilística, toda vez que se mudava a produção de
um modelo de montagem do mesmo tipo de automóvel, havia a necessidade de
suspender a atividade produtiva. Assim, toda vez que se mudava uma peça, havia a
necessidade de mudar todos os quadros elétricos (PRUDENTE, 2011).
Segundo Georgini (2000), a década de 70 marcou uma fase de grande
aprimoramento dos CLP’s. Com as inovações tecnológicas dos microprocessadores,
maior flexibilidade e um maior grau de inteligência, os Controladores Lógicos
Programáveis incorporaram:
·

1972 – Funções de temporizadores e contagem;

·

1973 – Operações aritméticas, manipulação de dados e comunicação com
computadores;

·

1974 – Comunicação com Interface Homem-Máquina;

·

1975 – Maior capacidade de memória, controles analógicos e controle PID;

·

1979/80 – Módulos de I/O remotos, módulos inteligentes e controle de
posicionamento.
Nos anos 80, para Moraes e Castrucci (2001, p. 29), “houve aperfeiçoamento

das funções de comunicação dos CLP’s, sendo então utilizados em rede de
comunicação

de

dados”.

Georgini

(2000)

complementa

que

com

os

aperfeiçoamentos atingidos na década de 80, fizeram com que os CLP’s se
tornassem um dos equipamentos mais atraentes na Automação Industrial. A
possibilidade de comunicação em rede, em 1981, hoje é uma característica
considerada indispensável na Indústria. Também foi atingido, a partir de 1982, um
alto grau de integração, tanto no número de pontos como no tamanho físico, que
possibilitou o fornecimento de minis e micros CLP’s.

2.1.2.2 Arquitetura Física do CLP

Para Georgini, (2000), conhecer a estrutura básica de cada bloco que
compõem o CLP, auxilia na configuração e escolha do equipamento mais adequado
para a implantação de determinado Sistema Automatizado. Também influencia no
desenvolvimento do Programa de Aplicação.
Prudente (2011), explica que o hardware (parte física) de um Controlador
Lógico Programável é constituído de três componentes fundamentais: a unidade
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central que é a unidade do CLP, organiza todas as funções de controle; a unidade
de entradas e saídas ou unidade de I/O, que se refere ao nome das iniciais inglesas
input (entrada) e output (saída). Esta unidade é de interface entre a unidade central
e o sistema a ser automatizado; e a unidade de programação é a interface entre
homem/máquina. É o dispositivo que permite escrever o programa na memória do
CLP. Essa unidade pode ser um computador normal (PC) ou simplesmente um
teclado. Moraes e Castrucci (2001), ainda acrescentam a esses componentes a
Fonte de Alimentação. É possível observar esses componentes na Figura 2.

Figura 02: Constituição de um CLP

 PRUDENTE, 2011, p. 21.
2.1.2.2.1 Fonte de alimentação

A fonte de alimentação é utilizada para converter a tensão alternada que vem
da rede (geralmente 220 V) em tensão contínua (geralmente 12/24 V) para o
funcionamento da CPU e dos dispositivos de entrada. A fonte de alimentação
utilizada em CLP pode ser a tradicional linear ou chaveada (switching) (PRUDENTE,
2011).
Prudente, (2011, p. 30), explica que as fontes de alimentação do “tipo
tradicional é constituído de um transformador de rede, um circuito retificador, um
filtro (circuito composto de resistências, indutor e capacitor) e um estabilizador
(circuito integrado) que mantém estável a tensão”.
Já as fontes chaveadas para Prudente (2011, p. 30), são:
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A fonte chaveada (switching) é assim denominada porque possui um
circuito de conversão DC/DC composto de um transistor funcionando como
chave para comutar a tensão da rede retificada e nivelada em corrente
alternada de alta frequência (geralmente maior que 20 kHz) e
sucessivamente transformada de novo em uma tensão continua do valor
desejado. [...] A diferença notável quanto às fontes de alimentação
tradicionais é o peso e o tamanho, que são muito reduzidos; além disso, o
rendimento é mais elevado.

Prudente (2011), Moraes e Castrucci (2001), relatam que as fontes de
alimentação dos Controladores Lógicos Programáveis podem ser integradas
(internas) ou externas ao CLP.

2.1.2.2.2 Unidade central de processamento – CPU

Sobre a Unidade Central de Processamento, Georgini (2000, p.54) explica:
A CPU de um PLC compreende os elementos que formam a “inteligência”
do sistema: o Processador e o sistema de memória, além dos circuitos
auxiliares de controle. O Processador interage continuamente com o
sistema de memória por meio do Programa de Execução (desenvolvido pelo
fabricante), interpreta e executa o Programa de Aplicação (desenvolvido
pelo usuário), e gerencia todo o sistema. Os circuitos auxiliares de controle
atuam sobre os barramentos de dados (data bus), de endereços (address
bus) e de controle (control bus), conforme solicitado pelo processador, de
forma similar a um sistema convencional baseado em microprocessador.

Para Moraes e Castrucci (2001, p. 31), a CPU é “responsável pela execução
do programa do usuário, atualização da memória de dados e memória-imagem das
entradas e saídas”. Prudente (2011), complementa dizendo que a CPU lê os sinais
de entrada do CLP, adquiridas na planta em que o mesmo está controlando,
podendo ser botões, sensores, transdutores, entre outros. Com isso, a CPU reage
elaborando novos dados segundo a lógica interna de programação, e gera os sinais
de saída. O sinal de saída comanda o dispositivo atuador.

2.1.2.2.3 Memória

Segundo Prudente (2011), a memória do CLP é subdividida em diversas
zonas, cada uma apta a uma tarefa diferente. Embora varie muito conforme o
fabricante, pode-se, em geral, considerar a memória subdividida nas seguintes
partes:
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·

memória para programa usuário (memória de programa);

·

memória para funções internas (memória de dados);

·

memória para o estado das entradas e das saídas (memória de dados);

·

memória para softwares do sistema operacional.

Na área de memórias para programa usuário, é armazenado o programa
desenvolvido pelo usuário para execução do controle desejado (Georgini, 2000).
Prudente (2011), explica que as instruções do programa feitas pelo usuário são
registradas uma depois da outra, e, oportunamente, codificadas em uma sequência
de bits. A CPU lê e executa essas instruções conforme um ciclo de scan, que parte
da primeira instrução e vai até a ultima, para então recomeçar o ciclo.
Já a memória para função interna ou memória de dados, é endereçada
pelo usuário e contém os dados necessários para a elaboração lógica e para as
funções auxiliares. Ela trabalha com resultados intermediários, produzidos pelas
operações aritmética e booleana. Por exemplo, no funcionamento normal do CLP,
pode ser necessário transferir diretamente a saída o resultado de uma função lógica,
mas armazenar tal valor em um bit de memória de dados, para poder utilizar como
entrada em outra equação lógica (PRUDENTE, 2011).
A memória para o estado das entradas e das saídas também constitui a
memória de dados. Essa zona da memória é destinada para registrar os dados das
entradas e saídas I/O do CLP, sempre no mesmo endereço (PRUDENTE, 2011).
A memória para o software do sistema operacional é empregada para o
armazenamento do sistema operacional, ou seja, uma série de programas definidos
pelo fabricante, indispensáveis para gerenciar o correto funcionamento de todo o
hardware. Sem o sistema operacional o CLP é um conjunto de circuitos eletrônicos
sem vida (PRUDENTE, 2011).

2.1.2.2.4 Interface de entrada

Para Georgini (2000), as entradas são responsáveis por receber os sinais dos
dispositivos de entradas, tais como: sensores, chaves, transdutores, entre outros,
para serem processados pela CPU. Fialho (2004, p. 209), complementa dizendo
que:
Os pontos de entrada podem ser digitais ou analógicos. Os pontos de
entradas digitais, obviamente, reconhecem apenas dois estados: ligado ou
desligado. Já os pontos de entrada analógicos reconhecem mais de dois
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estados – normalmente um número múltiplo de dois (4, 8, 16, 32, 64, 128,
256,...). O número de estados depende do número de bits usado pelo
conversor A/D da entrada. Assim, um conversor A/D de 12 bits permite 1024
estados de entrada (210).

Os sinais de entrada do tipo digital podem ser relativos ao tipo de alimentação
do sensor, sendo ele em corrente alternada ou em corrente contínua. As tensões
mais comuns para as entradas digitais são em corrente continua 12 e 24 V, já em
corrente alternada 12, 24, 120 e 220 V (PRUDENTE, 2011).
Prudente, (2011, p.36), ainda explica que:
A automação dos processos industriais não se limita ao tratamento somente
de sinais digitais do tipo on/off; frequentemente é necessário trabalhar com
grandezas físicas, como, por exemplo, temperatura, pressão, velocidade,
aceleração e ainda outras. Elas podem ser transformadas em grandezas
elétricas por meio de dispositivos chamados comumente de transdutores.
[...] São transdutores os termopares, encoder, termorresistência e outros.

2.1.2.2.5 Interface de saída

Georgini (2000), descreve as saídas como responsáveis por enviar os sinais
aos dispositivos de saída, tais como: motores, atuadores, sinalizadores, entre outros.
Os sinais de saída podem ser resultados da lógica de controle, pela execução do
programa de usuário, ou podem ser “forçados” pelo usuário, independente da lógica
de controle.
O circuito de saída digital varia conforme a necessidade do aparelho de
campo que se deve controlar. A saída digital deve ser escolhida em função das
características elétricas e funcionais do atuador que tem que ser controlado. As
saídas à relé são usadas para aparelhos tanto em AC quanto DC, as saídas a
transistor para aparelhos em DC, e as saídas a TRIAC para aparelhos em AC
(PRUDENTE, 2011).
Prudente (2011, p. 38), ainda explica que “as placas de saída analógica têm
um funcionamento que é o contrário das placas de entrada. O PLC envia, por meio
do optoisolador, um sinal digital a um conversor digital/analógico”.
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2.1.2.2.6 Dispositivos de programação/comunicação

É um periférico que serve como meio de comunicação homem/máquina nas
fases de implementação do software aplicativo. Esse periférico pode ser um
computador (PC) ou um dispositivo portátil composto de teclado e display
(MORAES; CASTRUCCI, 2001).
Segundo Prudente (2011), a interface para comunicar ou transmitir dados
pode ser a transmissão de dados paralelo e serial. Ainda em sua obra, explica que a
comunicação paralela é:
É um pacote de informações que vem transferido em simultaneidade por
meio de um número n de linhas disponíveis para comunicação. Para um bus
composto de 8 linhas, por exemplo, podem-se transferir 8 bits
simultaneamente. A transmissão com interface paralela é caracterizada por
uma elevada velocidade de transferência dos dados, porém necessita da
utilização de um elevado número de condutores elétricos para efetuar a
comunicação. Por esse motivo, é utilizada geralmente para a comunicação
dos dispositivos eletrônicos no interior da CPU ou então para percurso
breve externo da CPU (interfaceamento com impressora, plotter e outros),
em que a velocidade influi consideravelmente sobre o funcionamento do
aparelho (2011, p. 46 e 47).

Já sobre a comunicação serial, Prudente (2011, p. 47), explica que:
É um pacote de informações, ou seja, uma serie de bits que vem transferida
uma seguida da outra com um único cabo elétrico para telecomunicação.
Para poder comutar os sinais do tipo paralelo presentes no interior da CPU
em sinal do tipo serial, é necessário utilizar uma interface serial,
transmitindo assim um bit de cada vez sob uma linha de comunicação. A
transmissão serial é mais lenta do que a paralela e é utilizada quando existe
a necessidade de trocar informações à longa distância, porque ela pode ser
efetuada com um cabo telefônico normal.

Do ponto de vista do hardware, os dispositivos de comunicação serial têm
diferentes padrões. São estes RS232-C, RS422/423, RS485 e a nova interface serial
conhecida como USB (Universal Serial Bus).
O dispositivo de programação tem a função de compilar e enviar o programa
usuário à memória do CLP, visualizar o mesmo programa, modificar e controlar o
programa, além de outras funções, como por exemplo, impor o estado lógico dos I/O
para operação de simulação etc. A unidade de programação pode ser de dois tipos,
ON-LINE e OFF-LINE (PRUDENTE, 2011). Prudente ainda complementa que:
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No modo ON-LINE, a unidade de programação é ligada diretamente ao
PLC, e, portanto, a digitação do programa é realizada na memória do
controlador. Na modalidade OFF-LINE, a unidade de programação não é
conectada ao PLC, mas incorpora uma memória EEPROM sob a qual é
escrito o programa usuário. As unidades de programação são geralmente
de três tipos: unidade de programação portátil (pequeno teclado); unidade
de vídeo programação portátil (notebook); unidade de vídeo programação
de mesa (personal computer) (2011, p. 48).

2.1.2.3 Linguagem de programação

A norma usada como referência para a programação de CLP’s é a IEC
61131-3, que resume todas as modalidades de programação de CLP. De todas as
linguagens de programação, pode-se fazer uma primeira macro distinção em duas
grandes categorias: a linguagem gráfica e a linguagem textual. A linguagem gráfica
apresenta-se ao programador como um verdadeiro esquema elétrico ou esquema de
blocos. Nessa categoria, estão as linguagens diagrama ladder, diagrama de blocos e
sequenciamento gráfico de funções. Já a textual provém do setor eletrônico ou então
informático e constitui a verdadeira linguagem de programação, com enorme
possibilidade de desenvolver as necessidades do projeto. Nessa categoria, estão as
linguagens de lista de instruções e texto estruturado (PRUDENTE, 2011).
Rosário (2005), cita que as linguagens mais utilizadas na programação de
CLP’s são: diagrama de contatos (Ladder), que são similares aos esquemas
elétricos de relés. Esta é a linguagem mais utilizada para a programação de CLP’s, e
está presente em praticamente todos os Controladores Lógicos Programáveis
disponíveis no mercado; os diagramas de blocos funcionais, normalmente
representados por SFC (sequential function charts), também designados como
linguagem de programação Grafcet; e a lista de instruções, que é a programação
diretamente apoiada nas funções lógicas binárias baseados nos esquemas elétricos
digitais. Essa linguagem é semelhante à linguagem Assembler.
A linguagem gráfica de programação, denominada como Ladder, é
denominada por Prudente (2011, p. 53), como:
O nome deriva do inglês Ladder (escada de degraus), pelo formato
particular da representação. É usualmente denominada “esquema de
contatos”. De todas as linguagens conhecidas hoje, é a mais empregada no
campo internacional para a programação do PLC. É composta de uma série
de sinais gráficos e resulta preferida pelo programador com conhecimento
lógico eletromecânico porque requer um conhecimento do esquema a relé.
[...] Esses sinais gráficos particulares são padronizados pela Norma IEC
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61131-3 e derivam de uma simbologia americana já em uso para esquemas
funcionais.

Prudente (2011), explica que os esquemas em Ladder são estruturalmente de
duas linhas verticais e de linhas horizontais (daí a associação “escada”). Nessas
linhas horizontais, desenham-se os elementos que constituem o sistema a ser
controlado. Na Figura 3, é possível observar alguns dos elementos básicos da
linguagem Ladder.

Figura 03: Elementos básicos de programação Ladder

Fonte: PRUDENTE, 2011, p. 54.

A composição básica do esquema Ladder é exposta por Prudente (2011), da
seguinte forma:
·

barra de alimentação: é a linha vertical esquerda, que comanda todos
os elementos de input;

·

retorno comum ou massa: é a linha vertical direita, que conecta todas
as variáveis de saída (output);

·

zona de teste ou zona de input: parte do esquema onde são
desenhados os inputs em série e em paralelo, em fechamento e
abertura, segundo a lógica de evolução do processo;

·

zona de ação ou zona de output: parte destinada à variável de saída.
Podemos observar essa composição na Figura 4.
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Figura 04: Esquema Ladder

Fonte: PRUDENTE, 2011, p. 54.
Atualmente, os PLC’s apresentam instruções sofisticadas. Além de simples
contatos e bobinas, dispões de contatos de contatos para detecção de
borda de subida/decida (one shot – “disparo”), contatos de comparação,
temporizadores, contadores, blocos de processamento (operações lógicas e
aritméticas, manipulação de dados), controle total do fluxo de execução do
programa (loops For/Next, Goto, Stop, sub-rotinas), interrupções (por
hardware e por software) e blocos para manipulação de mensagens (ASCII,
rede), por exemplo.

2.1.3 Interface Homem Máquina – IHM

Com a evolução tecnológica, os controladores assumiram um papel de gestão
na recolha e no tratamento de dados, permitindo a visualização destes dados num
monitor de vídeo e a geração de funções e controle complexas (ROSÁRIO, 2005).
Esquemateca, (2000, p. 144), complementa que:
O diálogo homem-máquina é a função através da qual um operador recebe
informações sobre o estado de uma máquina e pode transmitir ordens e
referências. [...] As interfaces que asseguram esta ligação entre o homem e
a máquina limitaram-se durante muito tempo aos botões de pressão e
sinalizadores. [...] Com o desenvolvimento dos controladores programáveis,
surgiram novas interfaces que permitem aumentar as possibilidades de
diálogo. A troca de mensagens numéricas e alfanuméricas e a
representação de máquinas ou instalações por imagens animadas
representam não só um auxilio significativo a condução da operação, mas
também um auxilio ao diagnóstico e grandes possibilidades de
acompanhamento da produção e controle de qualidade.

Esquemateca, (2000) ainda cita que na função diálogo homem-máquina, o
operador é de extrema importância. Em função das informações que dispõe, tem de
empreender ações que condicionam o bom funcionamento das máquinas e
instalações, mas que não devem por em risco a segurança. É indispensável que a
qualidade de concepção das interfaces e da função de diálogo sejam tais, que
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garantam ao operador a possibilidade de condução segura em quaisquer
circunstâncias. O diálogo de operação reúne todas as funções de que o operador
necessita para comandar e supervisionar o funcionamento de uma máquina.

2.1.4 Sensores

No estudo da automação em sistemas, é preciso determinar as variáveis do
sistema. É necessário obter os valores das variáveis do ambiente a serem
monitoradas, é esse o trabalho dos sensores (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2007).
Ainda para Thomazini e Albuquerque (2007), emprega-se um sensor como um
dispositivo sensível a alguma forma de energia do ambiente, que pode ser luminosa,
térmica, cinética, relacionando-se informações sobre uma grandeza que precisa ser
medida, como: temperatura, pressão, velocidade, corrente, posição, etc.
Pazos (2002, p.135) explica sobre os sensores que:
Os sensores medem uma grandeza física e entregam um sinal elétrico
como saída. Se esse sinal puder tomar qualquer valor dentro de certos
limites ao longo do tempo, esse sensor é chamado de analógico. Se esse
sinal elétrico só puder tomar dois valores ao longo do tempo, sejam esses
sinais de qualquer amplitude, o sensor é chamado de digital.

Pazos (2002), Thomazini e Albuquerque (2007), ressaltam que há uma série
de características que devem ser levadas em consideração relacionadas aos
sensores na hora da seleção do instrumento mais indicado para uma dada
aplicação, são estas: faixa, resolução, sensibilidade, linearidade, exatidão, entre
outras.
Pazos (2002), explica algumas dessas características, são elas: faixa ou
range, todos os níveis de amplitude da grandeza medida; resolução: o menor
incremento da grandeza física medida que provoca uma mudança no sinal de saída
do sensor; sensibilidade, que é a transferência do sensor, ou seja, a relação entre o
sinal elétrico entregue na saída e a grandeza medida. Tomazini e Albuquerque
(2007),complementam citando exatidão ou erro como sendo o erro da medida
realizada por um transdutor em relação a um medidor padrão; linearidade,
empregado para os sensores analógicos, a qual é a curva obtida plotando-se os
valores medidos por um transdutor sob teste contra os valores de um padrão.
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Na grande maioria das aplicações da automação industrial, existe a
necessidade de conhecer a presença de uma peça, de um efetuador de uma
máquina, entre outras. Isso quer dizer que é necessário ao controlador saber se há
peça em uma determinada posição. Esse tipo de sensor é denominado com o nome
de sensor de presença ou proximidade. Existem diversos tipos de sensores,
aplicados a medir tais características, adequando-se às diversas aplicações
(PAZOS, 2002).
Rosário complementa sobre os sensores de proximidade ou presença
definindo que:
Os sensores de proximidade, normalmente digitais (on/off), são largamente
utilizados em processos automatizados para detectar a presença ou a
ausência de um objeto. Os mais empregados na automação de máquinas e
equipamentos industriais são os sensores do tipo chaves mecânicas de fim
de curso, capacitivos, indutivos, ópticos, magnéticos e ultra-sônicos (2005,
p. 63).

Uma opção para detecção de nível limite de sólidos é o interruptor de pá
rotativa, Esse sensor que envia um sinal digital, detecta condições de cheios, vazios
ou demanda de materiais, tais como grãos, rações, cimento, plástico granulado e
lascas de madeira. Quando o material entra em contato com a pá rotativa, a mesma
para de rotacional, enviando um sinal binário. Quando a pá já não é coberta por
materiais, a rotação volta à sua condição normal (SIEMENS).
Existem muitas operações num processo de fabricação de alguns produtos,
que exigem a medição e controle da temperatura. Isso pode acontecer por razões de
segurança, para garantir que não haverá superaquecimento devido à necessidade
de controlar a temperatura de um material ou simplesmente pela necessidade de
controlar a temperatura do sistema. Existem diversos tipos de sensores que podem
medir ou detectar mudanças na temperatura e produzir um sinal elétrico em função
dessa medição ou mudança (PAZOS, 2002). Para Tomazini e Albuquerque (2007),
podemos

citar

como

sensores

desse

tipo

os

termistores,

termopares,

termorresistores, par bimetálico, sensores eletrônicos e pirômetros.
Um sensor muito empregado na medição de temperatura é o termopar. Para
Pazos, (2002), se forem colocados dois metais diferentes em contato elétrico,
haverá uma diferença de potencial entre ambos, que é a função da temperatura dos
metais. Esse fenômeno pode ser definido como efeito termoelétrico e é utilizado
para medir temperatura. Tomazini e Albuquerque complementam dizendo que:
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[...] um termopar funciona medindo a diferença de potencial causada por
fios diferentes. Isso por ser usado para medir diretamente diferenças de
temperaturas ou para medir uma temperatura absoluta, colocando uma
junção a temperatura conhecida. Quando vários termopares são ligados em
série, o efeito é somado [...](2007, p. 97).

Segundo Pazos (2002), O fabricante desse tipo de sensor fornece uma curva
da tensão gerada pelo sensor em função da temperatura, ou uma tabela com a
temperatura aproximada para cada tensão possível de ser medida. Tomazini e
Albuquerque (2007), citam que existem oito tipos de termopares, são estes:
·

Termopares T: com uma faixa de utilização de -200 a 350 ºC, podendo
ser usados em atmosferas oxidantes, redutoras, inertes e no vácuo.
Adequados para medições abaixo de zero grau. Apresentam boa
precisão na sua faixa de utilização.

·

Termopares J: faixa de utilização de – 40 a 750 ºC podem ser usados
em atmosferas oxidantes, redutoras, inerentes e no vácuo. Não devem
ser usados em atmosferas sulfurosas e não se recomenda o uso em
temperaturas abaixo de zero grau.

·

Termopar E: Possui uma faixa de utilização de -200 a 900ºC, usados
em atmosferas oxidantes e inerentes. Em ambientes redutores ou
vácuos, perdem suas características termoelétricas. Adequados para
uso em temperaturas abaixo de zero grau.

·

Termopares K: faixa de utilização de -200 a 900 ºC recomendáveis em
atmosferas oxidantes ou inertes. Ocasionalmente, podem ser usadas
abaixo de zero grau. Não devem ser utilizados em atmosferas
redutoras ou sulfurosas. Seu uso no vácuo é por curto período de
tempo.

·

Termopares S e R: com faixa de utilização de 0 a 1600 ºC são
recomendáveis em atmosferas oxidantes ou inerentes. Não devem ser
usados abaixo de zero grau, no vácuo, em atmosferas redutoras ou
atmosferas com vapores metálicos. Apresentam boa precisão em
temperaturas elevadas.

·

Termopares B: faixa de utilização de 600 a 1700 ºC recomendáveis
em atmosferas oxidantes ou inertes. Não devem ser usados abaixo de
zero grau, no vácuo, em atmosferas redutoras ou atmosferas com
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vapores metálicos. Mais adequados para altas temperaturas que os
tipos S e R.
·

Termopares N: possuem faixa de utilização de -200 a 1200 ºC
excelente resistência a oxidação até 1200 ºC. Curva F.E.M x temp.
similar ao tipo K, porém possuem menor potência termo elétrica.

Na implementação de um circuito para a leitura de temperatura utilizando um
termopar, a tensão medida será proporcional á diferença de temperatura entre a
junção quente e a junção fria. Entretanto, a junção fria está na temperatura
ambiente. Dessa forma, o valor de tensão medida deverá ser adicionado ao valor da
tensão obtida com a temperatura ambiente, para se obter o valor absoluto da
temperatura (ROSÁRIO, 2005). Pazos (2002, p. 147), ressalta que “esse tipos de
sensores, por sua economia e precisão, são, sem dúvida, os mais utilizados na
medição de temperatura”.
Outra grandeza vastamente monitorada na indústria é a umidade. Thomazini
e Albuquerque (2007, p. 181), citam em sua obra que:
A umidade é um estado atmosférico determinado pelo conteúdo de vapor de
água no ar. A atmosfera é constituída por vários gazes diferentes, dos quais
o vapor de água talvez seja o mais importante. A água pode existir como
vapor, como liquido ou como sólido. A água em forma de vapor é umidade.
Umidade absoluta é a quantidade real de água q o ar contém. É expressa
em gramas por metro cubico de ar. A umidade absoluta muda com a
temperatura do ar.[...] O conteúdo de umidade do ar é expresso,
geralmente, não em umidade absoluta e sim em umidade relativa. A
umidade relativa é o quociente entre a quantidade de umidade presente a
uma determinada temperatura e a máxima quantidade vapor de água que o
ar pode conter nessa temperatura.

Thomazini e Albuquerque (2007), ainda citam que o grau de umidade do ar
depende de certas condições atmosféricas. A mais importante é a temperatura do
ar. Quanto mais quente for o ar, mais umidade pode absorver. Quando a atmosfera
contém todo o vapor de água que pode absorver a uma determinada temperatura,
diz-se que o ar está saturado. Esse ponto de saturação é chamado ponto de
orvalho. A partir da relação entre a temperatura e a concentração de vapor de água
em gramas por metros cúbicos de ar, e uma medição simples da quantidade de
vapor de água existente no ar, é obtida a umidade relativa. Tomazini e Albuquerque
ainda explicam que:
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Isso se faz esfriando água em um copo, com gelo. Quando a água que o ar
contem começa a condensar-se em fina camada na parte exterior do copo,
significa que a água que se encontra dentro do copo alcançou uma
temperatura para a qual o ar está saturado com a concentração do vapor de
água que possui.(THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2007, p.181 e 182).

A partir disso, pode-se então, lendo a temperatura da água do copo, obter da
relação entre a temperatura e a concentração de vapor de água em gramas por
metros cúbicos de ar, a concentração de vapor no ar.

2.1.5 Atuadores

Para Pazos (2002), os atuadores são dispositivos que transformam um
determinado tipo de energia em outro tipo diferente. Para Thomazini e Albuquerque,
os atuadores são dispositivos que modificam uma variável controlada. Geralmente,
trabalham

com

(pneumáticas,

potência
hidráulicas),

elevada.
relés

São

exemplos

(estáticos,

de

atuadores:

eletromecânicos),

válvulas
cilindros

(pneumáticos, hidráulicos), motores e solenóides.
Os motores são importantes atuadores nos processos industriais da
atualidade. Pazos (2002, p. 184 e 185), explica esse tipo de atuador:
Os motores são dispositivos que transformam algum tipo de energia em
energia mecânica. Essa energia mecânica é desenvolvida através da
rotação de um eixo que gira com uma determinada velocidade e torque. A
rotação desse eixo fornece movimento à planta ou a alguma das suas
partes. [...] Existem diferentes tipos de motores, segundo a energia que
utilizam para movimentar o eixo; podem ser a vapor, a combustão,
hidráulicos, pneumáticos ou elétricos. Em particular, os motores elétricos,
que são os mais utilizados em robótica [e automação industrial],
transformam uma energia elétrica em mecânica.

Outro tipo importante de atuador são os atuadores pneumáticos. Para Pazos
(2002), são os mais simples dos atuadores e são utilizados na indústria em muitas
aplicações. Existem tanto pistões quanto motores para gerar movimentos lineares e
rotativos respectivamente. Esses atuadores são basicamente como os dispositivos
hidráulicos, os quais têm como base a introdução de um líquido a alta pressão num
recipiente perfeitamente selado, onde se localiza a haste ou o eixo, que, com a
passagem do liquido, gera o movimento destes. A diferença é que o fluido utilizado
não é liquido, mas sim ar comprimido.
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2.1.6 Dispositivos de Proteção Elétrica

De origem elétrica, todas as cargas estão sujeitas a incidentes, sejam eles de
origem elétrica ou mecânica. De origem elétrica pode-se citar: sobre tensão, queda
de tensão, desequilíbrio ou falta de fase, que provocam um aumento da corrente
absorvida; curto-circuito cuja intensidade pode ser superior à capacidade de
interrupção do contator. De origem mecânica é possível citar: rotor bloqueado, que é
uma sobrecarga momentânea ou prolongada que provoca um aumento da corrente
absorvida

pelo

motor

e

um

aquecimento

perigoso

nos

enrolamentos

(ESQUEMATECA, 2000).
Bossi e Sesto, (2002, p. 241), citam que “para a proteção contra os curtoscircuitos e contra as sobrecargas nos sistemas à baixa tensão tem sido sempre
muito difundido pela simplicidade e pelo baixo custo representado por esses
aparelhos”. Esquemateca, (2000), complementa que os fusíveis asseguram a
proteção fase a fase, com uma capacidade de interrupção elevada em pequeno
volume. Classificam-se em duas categorias:
Fusíveis de distribuição tipo gG (1): Os quais protegem contra curto-circuito
em circuitos não sujeitos a picos de corrente consideráveis;
Fusíveis motor tipo aM: Protegem contra curto-circuito os circuitos sujeitos a
picos de correntes elevadas. As características de fusão permitem aos fusíveis aM
deixar passar estas sobrecorrentes, tornando-os totalmente inadequados para a
proteção contra sobrecargas.
Os disjuntores magnéticos asseguram, no limite da sua capacidade de
interrupção e através dos seus disparadores magnéticos a proteção contra curtocircuito. Também podem assegurar a proteção contra os contatos indiretos
(ESQUEMATECA, 2000). Weg, (2013), complementa que os disjuntores magnéticos
oferecem proteção contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos,
atendendo as curvas características de disparo.

2.1.7 Normas Regulamentadoras

A NR (Norma Regulamentadora) 10 é a norma que estabelece os requisitos e
condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que,
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direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com
eletricidade (NR 10, 2004).
NR 10 (2004, p. 1), ainda completa dizendo que:
Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e
consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação,
manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas
suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais
estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas,
as normas internacionais cabíveis. [...] Em todas as intervenções em
instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle
do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise
de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho.

Já a NR 12 trata dos princípios fundamentais e medidas de proteção para
garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos
mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto
e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua
fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em
todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas
demais Normas Regulamentadoras - NR aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 8 de
junho de 1978, nas normas técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas
normas internacionais aplicáveis (NR 12, 2010).
Segundo NR 12 (2010, p.1), “As disposições desta Norma referem-se a
máquinas e equipamentos novos e usados, exceto nos itens em que houver menção
específica quanto à sua aplicabilidade”.
Quanto a Norma Regulamentadora número 17, NR 17 (2007, p.1) cita que:
Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam
a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas
dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto,
segurança e desempenho eficiente. [...]As condições de trabalho incluem
aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais,
ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de
trabalho e à própria organização do trabalho.

Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise
ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de
trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora (NR 17, 2007).
Já a NR 33 é aquela que estabelece os requisitos mínimos para identificação de
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espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos
riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos
trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços (NR 33, 2012).
Para NR 33 (2012), espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não
projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada
e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde
possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

2.1.8 Secagem e Armazenamento de Milho

“A secagem é uma das etapas do pré-processamento dos produtos agrícolas
que tem por finalidade retirar parte da água neles contida” (CONTINI, 2010, p. 9).
Para Puzzi (1977), a umidade dos grãos é o principal fator que governa a qualidade
do produto armazenado, assim todos os problemas relativos à conservação dos
grãos armazenados não podem deixar de fazer referência ao teor de umidade. Pois
como explica D’Arce (2013, p. 3) “em grãos armazenados, o organismo mais
importante é o próprio grão. Embora esteja em estágio de dormência, tem todas as
propriedades de um organismo vivo”.
Num sistema ideal de armazenagem o grão e os microrganismos estão
normalmente em estado de dormência; os insetos, ácaros, ratos estão ou
deveriam estar ausentes. Ao contrário, o ambiente abiótico está sempre
presente e é alterável. Ainda que lentamente, os níveis de temperatura,
pressão atmosférica, umidade relativa, CO2 e O2 sobem e descem. Uma
variação anormal em qualquer um desses fatores pode criar condições
favoráveis ao desenvolvimento e à multiplicação daqueles seres dormentes
(D’ARCE, 2013, p.3).

Para armazenar grãos, é necessário que se conheça cada uma das etapas
Pimentel e Fonseca explicam que:

pós o cultivo e colheita, inicia-se a fase de pré-processamento do produto
¡¢£¤¥ ¦§¨ ¨©¨  ª£¡¢ ©¤ §¨« ¬ª£¤  ª ¬¤ ¤ ®¯°¨
¨ £ª¨ ¤ ±²³´ ° §   ª ¬¤ ¤ ®¯°¨ ©«óximo a 13-14%).
Realizada a recepção do produto na unidade armazenadora, o produto
úmido deverá seguir para as operações de pré-limpeza, secagem e limpeza.
Posteriormente à secagem e à limpeza, o produto poderá ser armazenado
ou diretamente destinado à indústria, consumo ou produção de ração. O
produto seco, que sofreu processo de secagem em campo, poderá ser
encaminhado para a limpeza e em seguida armazenado, pois o processo de
limpeza dos grãos antes do armazenamento é prática agrícola
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recomendada para assegurar a qualidade do produto
armazenamento. [Pode-se observar isso na Figura 5.] (2011)

durante

o

Figura 05: Fluxograma apresentando as etapas de produção e préprocessamento de milho

Fonte: PIMENTEL; FONSECA, 2011.

2.1.8.1 Limpeza

Puzzi (1977, p. 203), explica este importante processo para o armazenamento
de grãos, que é a limpeza. Segundo ele:
Limpeza é a operação que visa reduzir o teor de impurezas (fragmentos do
próprio produto) e de materiais estranhos (detritos vegetais, sementes da
vegetação nativa, torrões de terra, etc.) existentes na massa de grãos a
níveis satisfatórios para fins de armazenamento ou comercialização do
produto.

Para Contini (2010), os grãos colhidos, principalmente por colhedeiras,
apresentam uma grande quantidade de impureza. Essas impurezas não devem ser
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levadas para dentro do secador juntamente com os grãos, pois reduzem a eficiência
do sistema de secagem.
Contini (2010), Pimentel e Fonseca (2011), explicam em suas obras que a
limpeza é dividida em duas etapas: a pré-limpeza, que retira as impurezas após o
ato de recepção do produto, e a limpeza, que é feita após a secagem, deixando o
produto em condições adequadas para o armazenamento.
“A limpeza de grãos é realizada pela separação das impurezas, baseando-se
nas propriedades físicas dos grãos. Os equipamentos utilizados para realizar a
limpeza dos grãos separam as impurezas em função do tamanho, forma, peso e
velocidade terminal do produto" (PIMENTEL; FONSECA, 2011). Puzzi ressalta,
(1977) que para um período longo de armazenamento devem-se reduzir a um
percentual mínimo as impurezas. Puzzi impõem “um teor máximo de tolerância é de
1% de impurezas, em relação ao peso” (1977, p. 204).
A limpeza mecanizada pode ser realizada com o auxílio de máquinas com
ventilação, com peneiras cilíndricas, e através do método mais comum, que
utiliza máquinas de ar e peneira. As máquinas de limpeza com ventilador e
peneira constituem um dos sistemas mais eficiente de limpeza de milho a
granel. O sistema de limpeza nas máquinas de ar e peneira atua por
peneiramento, no qual são retiradas as impurezas maiores e menores, e por
aspiração onde são retiradas as impurezas leves através do ventilador
(PIMENTEL; FONSECA, 2011).

Puzzi (1977, p. 205), explica que “as impurezas de menor densidade (as mais
leves) são aspiradas por exaustor e ventilador, e as mais pesadas, após a
passagem pelas peneiras, são separadas por dispositivos coletores”. A Figura 6
ilustra uma máquina de limpeza desse tipo.
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Figura 06: Máquina Limpeza

Fonte: (AFONSO, 2013)

2.1.8.2 Secagem

Pimentel e Fonseca explicam que “a secagem tem por finalidade reduzir o
conteúdo de água dos grãos, reduzindo a deterioração durante o armazenamento
pela ação de fungos, bactérias, insetos e pelo processo de respiração dos grãos que
provoca perda de massa e gera calor” (2011). Para Puzzi (1977), secagem é a
principal operação para se obter um produto com boas características para ser
armazenado.
Segundo Pimentel e Fonseca (2011), “a secagem artificial do milho consiste
no uso de estratégias que aceleram o processo de perda de água dos grãos”. No
Brasil, a predominância é sobre a secagem mecânica, que é feita usando secadores.
Essa que consiste em submeter o produto à ação de uma corrente de ar quente, que
atravessa a massa de grãos. Os secadores são classificados basicamente como
contínuos ou de carga (PUZZI, 1977).
Puzzi (1977), explica que nos secadores de fluxo contínuo, os grãos entram
úmidos na parte superior e são descarregados secos na parte inferior. Nesse tipo de
secador, a massa de grãos flui continuamente através do secador. Na Figura 7
temos um exemplo de secador continuo.
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Figura 07: Secador contínuo de torre

Fonte: PUZZI, 1977, p. 242.

Já sobre os secadores de carga, Puzzi explica que:
Estes secadores secam uma determinada quantidade de grãos depositados
em uma câmara, através, da qual, o ar quente é forçado por meio de um
ventilador motorizado. Quando a secagem de um lote ou carga estiver
concluída a massa de grãos é resfriada e o secador é reabastecido com
grãos úmidos (1977, p. 243).

Ainda a fim de melhorar a qualidade do produto a ser secado, existe o
processo chamado Dryeration. Puzzi, (1977), explica que esse processo associa a
secagem rápida através de secadores de carga ou contínuos, e a areação que
veremos mais adiante. A qualidade é melhorada com a redução de trincamento no
milho, e o aumento da capacidade do secador.
Puzzi (1977, p. 250), cita que:
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A massa de grãos é retirada do secador com um teor de umidade maior que
o teor final e, logo após, é transportada para um silo equipado com um
sistema de aeração, onde os grãos permanecem em “descanso” entre 4 a 6
horas. Os grãos quentes, durante essa fase, transpiram e a umidade
existente na parte interna do grão migra para a superfície, onde ela pode
ser facilmente evaporada.

O milho deve ser retirado do secador com umidade acima da desejada, pois
segundo Puzzi (1977, p. 251), “A redução da umidade nesta fase é de cerca de
2,5%. Podemos observar o processo Dryeration na Figura 8.

Figura 08: Representação esquemática do processo Dryeration

Fonte: PUZZI, 1977, p. 251.

2.1.8.2.1 Teor de umidade

“O conceito de teor de umidade tem origem no fato dos grãos serem
constituídos de uma substância sólida, denominada matéria seca e de certa
quantidade de água, variando dentro de determinados limites” (PUZZI, 1977, p. 57).
Para Pimentel e Fonseca (2011), o controle do teor de umidade dos grãos é de

-µtrema

importância

para

a

comercialização

e

principalmente

para

o

armazenamento do produto por períodos prolongados.
Puzzi (1977), determina que o teor de umidade é expresso em percentual de
água existente em relação ao peso total dos grãos (base úmida), ou em relação ao
peso da matéria seca (base seca). Puzzi (1977), ainda ressalta que o que interessa
para o armazenamento ou comercialização é apenas o teor de umidade expresso
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em base úmida. Pimentel e Fonseca (2011), complementam que “o conteúdo de
água expressa em base úmida é utilizado para designações comerciais e
estabelecimento de preços. Enquanto o conteúdo de água expresso em base seca é
usado em trabalhos de pesquisa e equações de secagem”.
Para o milho, Pimentel e Fonseca (2011), recomendam que “deverá

?P,-U-/:?, G-,G? @- 13 ? 14¶ @- LHE@?@-h VL-

é o recomendado para o

armazenamento”. Com isso, garantimos um produto com qualidade por um longo
tempo se armazenado nessa condição.

2.1.8.3 Armazenamento a granel

A+/:E/E (2010), em sua obra, define armazenamento como a última etapa do
P,+G-UU+ - G+/UEU:- em colocar o produto dentro da unidade armazenadora. Durante
+ P-,K+@+ -H VL- o produto permanece dentro da unidade, é necessário monitorar a
:-HP-,?:L,? - ? LHE@?@- @+ P,+@L:+.
<EH-/:-> - F+/U-G? -µP>EG?H -H UL? +x,? VL-·
É ¨ ¸«ª¨ ª¨£§ ª°ª ¤ ¨«ª¨¹¨« ª£¡¢º ¨°¨¡ªº ¤»£¤ ¨§
¨»¨¼§  ¡½¯£ § ¤£§©¾»£§ ¨§ ©«¤°«es, como colheitadeiras e
§«°°«¨§ ¤ ¨«ª¨¹¨ª¿§ ¨¯ª ¤ ¯«À§¥ Á ¨«ª¨¹¨ª ¤
ª£¡¢ ¨ ¯«¨¡ Â ¨©«©«£¨¤ ©¨«¨  ¨«ª¨¹¨ª ¤ ©«¤°¼Ã§ ª ª¨£«
§ ¨¡¨º °¤º ©¤ ¨ªÄÂª §« ¨¤¨¤ ©« ¨¯«£ °¡«§ Å° ¤§Æ¨ª
¨«ª¨¹¨« §°¨ ©«¤°¼À a fazenda. Pode ser feita em silos aéreo ou
§°Ä««Çº  ª ¨«ª¨¹Â§ » £¨£§ §¨ ¨«£¨§´º ª §£§ª¨
¢«ªÂ£   ª §£§ª¨§ de armazenagem temporária (2011).
O silo, hoje, é um dos métodos mais seguros de armazenamento de grãos,
pois, devido à facilidade de associação com sistemas de secagem com ar forçado,
sistemas de aeração e de controle de temperatura, permite melhor controle de
qualidade (PIMENTEL; FONSECA, 2011).
Pimentel e Fonseca (2011), citam que:
Os silos metálicos são muito utilizados e possuem capacidade estática
bastante variável, variando de 16 até mais de 13.000 t de capacidade,
ampliando assim a oferta por armazenagem desde agricultores, que
armazenam na fazenda, desde grandes cooperativas e agroindústrias.

As Figuras 9 e 10 ilustram dois tipos conhecidos de silos metálicos:
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Figura 09: Silo metálico de fundo chato

Fonte: PUZZI, 1977, p. 297.

Figura 10: Silo metálico de fundo cônico para facilitar a descarga

Fonte: PUZZI, 1977, p. 298.

2.1.8.3.1 Transporte a granel

Puzzi (1977), cita que a movimentação dos grãos no processo de secagem e
armazenamento de grãos pode ser realizada em qualquer sentido, seja vertical,
horizontal e inclinado, com o emprego de diversos dispositivos:
·

transportadores por gravidade;

·

correia transportadora;
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·

rosca sem-fim;

·

elevador de caneca;

·

transportadores pneumáticos.

“O transporte por gravidade é realizado através de planos inclinados, calhas e
condutos fechados [...] Na prática, os transportadores por gravidade operam com
ângulo mínimo de inclinação de 45o em relação à horizontal do condutor” (PUZZI,
1977, p.312 e 313).
Já o método de correia transportadora, denominado por Puzzi (1977), para
transporte horizontal de grãos, e formado, basicamente, por uma correia sem fim de
lona ou borracha, operando entre duas ou mais polias e movimentada sobre uma
série de rolos.
Sobre rosca sem-fim, Puzzi cita-os como:
Transporte de grãos fixo ou portátil, formado por uma helicoide montado em
um eixo que ao girar transporta o produto. [...] Opera no interior de
condutores (calhas em forma de U e tubos) ou livre como descarregador de
silos de fundo plano. Em tubos redondos não há limite quanto à inclinação;
podendo operar, também na posição vertical [podemos observar isso na
Figura 11] (1977, p.314).

Figura 11: Rosca sem-fim no interior de um tubo e acoplada a um motor
elétrico

Fonte: PUZZI, 1977, p. 314.

Outro método bastante empregado nos processos de transporte de grãos são
os elevadores de caneca. Segundo Puzzi (1977, p.314), conceitua-se:
Transportador de grãos que opera em posição vertical; formado por uma
correia ou corrente-sem-fim com canecas presas em intervalos regulares.
As correias ou correntes trabalham entre duas poias; uma na parte superior,
ligada ao motor, e outra, na parte inferior, junto à moega de recepção.
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Puzzi (1977), ainda cita a importância desse equipamento por não danificar os
grãos e ainda requer baixa potência por tonelada transportada. Na Figura 12,
podemos observar um exemplo desse tipo de transportador.

Figura 12: Elevador de caneca

Fonte: PUZZI, 1977, p. 315

Também designados de transportadores de correntes, os readlers são
dispositivos formados por uma série de elos e operam em circuito fechado. Esse
método, geralmente, é empregado para transporte horizontal, possuindo inclinações
maiores que as correias, pois possuem saliências metálicas que evitam que os
grãos deslizem (PUZZI, 1977).

2.1.8.4 Aeração

A aeração é de extrema importância para o armazenamento de grãos. Puzzi
(1977, p. 213), explica esse método como “a movimentação de ar ambiente
adequado, através da massa de grãos, para melhorar as condições de
armazenamento [...] Os grãos armazenados a granel, necessitam, periodicamente,
de um arejamento para manter suas qualidades”. Pimentel e Fonseca (2011),
complementam dizendo:

51
A aeração consiste na movimentação do ar através da massa de grãos,
com o objetivo de modificar o microclima intergranular desfavorecendo, o
de agrotóxicos na
massa de grãos. Atualmente, a aeração é controle ambiental mais utilizado
para preservar a massa de grãos, mantendo a qualidade da massa de grãos
a granel por longos períodos.

¤§»¡»£ª ¤ ¸°¯§  £§§º «¤°¹£¤  °§

A aeração também é empregada para resfriar a massa de grãos e
uniformizando a temperatura no interior da mesma. Nos silos com grãos úmidos, é
utilizada para prevenir o aquecimento e arejar os grãos, além de promover secagem
de forma limitada (PIMENTEL; FONSECA, 2011).
Em Puzzi (1977), observamos que um sistema de aeração é composto
basicamente por um ventilador, que movimenta o ar através da massa de grãos, os
condutos perfurados, que conduzem e distribuem o ar por entre a massa, e tubos de
conexão, que ligam o ventilador com os condutos. Nos silos de menor porte,
metálicos, empregam-se, em geral, chapas perfuradas para a passagem do ar.
Podemos observar esses componentes na Figura 13.

Figura 13: Silo metálico com ventilador e fundo perfurado para aeração

Fonte: PUZZI, 1977, p. 223.

2.2 METODOLOGIA

Nessa etapa, será abordado o estudo do método de realização do projeto de
automação do processo de secagem e armazenamento de milho no silo-secador do
produtor rural Ilor Lisot, explicando como será feito o levantamento dos dados do
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sistema atual, especificação das características técnicas dos sensores, definição do
Controlador Lógico Programável (CLP), definição da Interface Homem-Máquina
(IHM), especificação dos atuadores e programa aplicativo do CLP.

2.2.1 Avaliação do Sistema Atual e os Requisitos para a Automação

A avaliação será feita para que se possa ter um entendimento claro do
processo atual e levantar todas as informações e os requisitos necessários para a
automação do mesmo. Será avaliada toda a estrutura atual do silo-secador, para
assim fazer-se a automação sobre a situação existente, bem como as alterações
necessárias para o funcionamento do processo de forma automática.
A avaliação será feita através de um formulário, que será preenchido através
de avaliações feitas em uma visita ao silo-secador, e através de entrevista com os
responsáveis. No Apêndice A está disponível o formulário. Através desse formulário,
será desenvolvido o projeto de automação que melhor atuará no processo, e ainda
servirá de base para os resultados obtidos no processo.

2.2.2 Descrição do Projeto Proposto

A descrição do projeto será realizada a partir da definição das etapas do
processo de secagem e armazenamento de milho na propriedade do Sr. Ilor Lisot e
através dos requisitos definidos pelo formulário, além da avaliação do processo em
visitas. Nessa etapa, será definido como será o processo automatizado, bem como a
os locais e formas de leitura de dados pelos sensores, e atuação no processo pelos
atuadores. Com base nos sensores e atuadores, definem-se as entradas e as saídas
do Controlador Lógico Programável.

2.2.3 Especificações dos Componentes da Automação

Na especificação dos componentes da automação, definem-se os sensores, a
IHM, o CLP a fonte de alimentação e os dispositivos de proteção elétrica usados,
bem como os atuadores, a maior parte já presente no processo atual. A partir da
definição de como será o processo automatizado e definindo as entradas e saídas
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do CLP, pode-se definir o mesmo. Ainda, tomando as informações que o CLP envia
ao usuário ou o usuário envia ao CLP, podemos definir a IHM.
A partir das entradas e saídas digitais e analógicas necessárias pelo CLP
para controlar o processo, pode-se dimensionar o mesmo. Ainda com a aplicação de
cada entrada do CLP no processo, definem-se os sensores. Também serão
definidos os dispositivos de proteção elétrica, a fonte de alimentação e os atuadores
ainda não existentes no processo atual e os que terão que ser mudados.

2.2.4 Desenvolvimento do Programa de CLP

Já definidos os componentes da automação e como será o processo
automático, será desenvolvido o programa de CLP para o controle do processo. Por
ser a linguagem abordada nas disciplinas relacionadas à automação, e por possuir
maior afinidade com a mesma, a linguagem usada no programa será a linguagem
Ladder.

2.2.5 Desenvolvimento das Telas da IHM

Já definida a Interface Homem-Máquina a ser usada, a partir da definição de
como será o processo automatizado e num consenso com o programa de CLP,
pode-se desenvolver as telas da IHM. Através das mesmas, o usuário interage com
o processo automatizado, ou seja, a IHM fara a comunicação entre o operador e o
controlador.

2.2.6 Desenvolvimento do Diagrama Elétrico

A partir de um software específico para desenho elétrico, será desenvolvido o
diagrama elétrico, esse que tem por finalidade facilitar a instalação e a manutenção
do processo automatizado. Para que se possa fazer uma análise da viabilidade de
implantação, será disponibilizada uma lista de materiais. No manual de operação,
serão descritos os procedimentos e precauções que o operador terá que seguir para
o correto manuseio do conjunto de máquinas.
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2.2.7 Estudo de Caso

No estudo de caso, será tomado como base o projeto de automação do
processo secagem e armazenamento de milho no silo-secador do produtor rural Ilor
Lisot. Será apresentada com esse estudo a forma atual do sistema, os requisitos
para a automação; será definido o processo depois de automatizado. Além disso,
haverá a definição dos componentes mais apropriados para cada aplicação no
processo e a melhor forma de instalação dos mesmos. Nesta etapa será
desenvolvido também o programa para o CLP e as telas para a IHM.

2.2.7.1 Avaliação do sistema atual e os requisitos para a automação

O silo-secador do Sr. Ilor Lisot faz o processo de preparação para o
armazenamento do milho (limpeza e secagem dos grãos) e armazena-os. Ao
receber o produto, primeiramente, são retiradas todas as impurezas que estão na
massa de grãos, para então se tratar do milho úmido a ser seco, ou, no caso de
milho já seco, encaminhar diretamente aos armazéns. Devido ao uso do processo
dryeration para evitar o trincamento dos grãos, o milho que passa pelo processo de
secagem é encaminhado a um silo cônico, onde ,pelo uso de ventilação, é resfriado,
para então passar novamente pela Limpeza e armazenamento. Nos períodos de
safra, quando a demanda dos secadores e da máquina de limpeza é maior, a massa
de grãos úmida pode aguardar a secagem no silo pulmão e a pré-limpeza (limpeza
após o recebimento) nas moegas.
O transporte entre as máquinas e silos é feito com o auxilio de roscas semfim, um readler que leva o milho das saídas dos elevadores até o Silo 2, mas, em
sua maioria, são utilizados elevadores de canecas, que elevam os grãos a uma
determinada altura e, então, encaminhados para cada local por dutos através da
gravidade.
O Elevador 1 recebe, em sua base, grãos da Extratora Silo 1 e da Limpeza; já
na sua saída por meio de combinações de válvulas do tipo “ou”, alterna para o
Secador 1, Secador 2, Expedição Moega, Readler (que transporta milho para o Silo
2) e Silo Pulmão. A Expedição Moega possui uma válvula que alterna entre a
Expedição 3, que é o carregamento sobre a Moega 1, ou Expedição 2, que é o
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carregamento do lado de fora da Moega 1. A Figura 14 representa a combinação de
válvulas de saídas do Elevador 1.

Figura 14: Combinação das saídas do Elevador 1

Fonte: PRÓPRIA.

O Elevador 2 tem como entrada a Rosca Extratora Silo Cônico, a Limpeza, o
Secador 1 e o Secador 2 através da Rosca Extratora Secador 2, e a combinação
das saídas, alternando para o Secador 1, Secador 2 e para o Silo Cônico, conforme
representação da Figura 15. Já o Elevador 3 tem em sua entrada o Secador 1,
Rosca Extratora Secador 2, Rosca Extratora Silo 1, Rosca Extratora Silo Cônico, a
combinação das válvulas na saída alterna para Silo 1, Readler (Silo 2), e Expedição
Moega. A Figura 16 representa a combinação das válvulas na saída do Elevador 3.

Figura 15: Combinação das saídas do Elevador 2

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 16: Combinação das saídas do Elevador 3

Fonte: PRÓPRIA.

O Elevador 4 é alimentado por tubos que vêm da Rosca Extratora Secador 2,
da Alimentação Secador 2. Já sua saída pode ser para o Silo Cônico, Secador 1,
Limpeza e para o Readler (Silo 2), podemos observar as saídas deste elevador na
Figura 17. No Elevador 5 temos na sua entrada a Rosca Extratora Secador 2 e a
Alimentadora Secador 2. Já sua saída é apenas para o Secador 2. Além disso, o
Elevador Expedição tem como entrada a Extratora Silo 2 e a Extratora Pulmão, e
possui saída para a Expedição 1.

Figura 17: Combinação das Saídas do Elevador 4

Fonte: PRÓPRIA.
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Para extração dos grãos dos silos e transporte na horizontal próximo ao solo,
são usadas diversas roscas sem-fim. A Rosca Extratora Silo 1 retira os grãos do Silo
1. Em sua saída alterna entre os Elevadores 1 e 3. Já a Rosca Extratora Silo 2 retira
grãos da base do Silo 2 e os transporta até o seu fim, onde, por gravidade, caem na
Extratora Silo Cônico. No percurso dessa rosca, existem duas válvulas guilhotina, as
quais liberam a passagem: uma para a Alimentadora Secador 2, e outra para o
Elevador Expedição. A Rosca Extratora Silo Pulmão é responsável por extrair o
milho do Silo Pulmão, indo até a Alimentadora Secador 2. Em uma parte da rosca,
está uma válvula guilhotina, que libera o milho a cair para a Extratora Silo Cônico.
A Alimentadora Secador 2, em seu fim, cai em dutos por gravidade. Em uma
determinada parte, uma guilhotina força o milho a cair para o Elevador 5 ou libera a
passagem até o Elevador 4. Já a Extratora Silo Cônico, que vem do Silo Cônico. Em
seu fim, possui uma válvula do tipo “ou”, a qual alterna entre os Elevadores 2 e 3. As
Figuras 18 e 19 ilustram as ligações entre as roscas suas saídas.

Figura 18: Roscas Transportadoras Existentes

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 19: Roscas Sem-fim

 ÈÊËÈÊÌ¥
No início do processo, os grãos são recebidos na Moega 1 e por gravidade,
são levados para a base do Elevador Moega. Do Elevador Moega, a massa de grãos
pode ser encaminhada para a Limpeza, para a Moega 2 (caso a Moega 1 esteja
cheia), ou ainda para a Expedição 2 (caso queira carregar o que está na Moega 1 e
2). Na Figura 20 observa-se a Moega 1 e a esquerda o Elevador Moega.

59
Figura 20: Moega 1 e Elevador Moega

Fonte: PRÓPRIA.

A máquina para limpeza recebe o milho na parte superior. Um exaustor,
denominado Contator Reserva, retira as impurezas leves na entrado da limpeza por
sucção. Então, os grãos passam por peneiras inclinadas que vibram assim retirando
as demais impurezas que restaram. Na base da máquina de limpeza, que é a sua
saída, encontra-se uma válvula bifurcada que alterna os grãos para o Elevador 1 ou
para o Elevador 2. Pode-se observar na Figura 21 a Máquina de Limpeza e o
Contator Reserva do silo-secador do Sr. Ilor Lisot.
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Figura 21: Máquina de Limpeza e Contator Reserva

Fonte: PRÓPRIA.

Os Secadores 1 e 2 possuem no seu interior, dutos abertos em sua
extremidade inferior (a Figura 22 ilustra esses dutos), nos quais passam ar aquecido
e o milho passa em seus redores. O ar aquecido é forçado por esses dutos através
de um exaustor instalado no mesmo. Esses secadores recebem o milho na parte
superior. Ainda na parte superior dos secadores, temos uma espécie de ladrão, um
cano em que, quando o secador está cheio, o milho é levado para a Moega 2. A
massa de grãos passa lentamente pelos secadores, até chegar à base. Se o milho
está na umidade desejada, é encaminhado para o silo cônico para ser resfriado.
Caso contrario, é novamente encaminhado por um elevador para a parte superior do
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secador. A Mesa Secador é responsável pelo tempo de descarga dos secadores.
Movimenta-se liberando ou obstruindo a passagem dos grãos. Na Mesa Secador 1,
o controle é feito a partir da quantidade de abertura da mesa e da velocidade em
que a mesa se movimenta. Já na Mesa Secador 2, a quantidade de abertura da
mesa não altera. O controle é feito pelo tempo em que a mesa fica aberta ou
fechada. A mesa do Secador 1 é movimentada por um motor, já o Secador 2 é
movimentado por um cilindro pneumático.

Figura 22: Interior do Secador

Fonte: PRÓPRIA.

O Silo Cônico recebe um fundo cônico para facilitar a retirada do mesmo. É
equipado com um exaustor que resfria o milho. Para que este silo não esvazie em
seu fundo se encontra uma válvula guilhotina, a qual libera ou obstrui a passagem
desses grãos. É possível observar o Silo Cônico na Figura 23. O Silo Pulmão e os
Silos 1 e 2, devido aos seus fundos planos possuem Roscas Varredoras. Quando o
silo esta com pouco milho, essas roscas varrem o fundo do silo para o local onde
está a Rosca Extratora de cada silo. A Figura 24 Ilustra os Silos 1, 2 e ao centro o
Pulmão.
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Figura 23: Silo Cônico

Fonte: PRÓPRIA

Figura 24: Silos 1, 2 e Pulmão

Fonte: PRÓPRIA
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Todos os Silos são equipados com exaustores. Eles são responsáveis pelo
processo de aeração, e são semanalmente ligados para este fim. O Silo Cônico é
equipado com um exaustor maior para além da aeração resfria o milho retirado do
secador. O Silo Pulmão também é equipado com um exaustor maior, e ainda dispõe
de um ventilador na sua extremidade superior para auxiliar na aeração. Esta
aeração avançada é necessária no armazenamento de milho úmido que aguarda a
secagem, pois esse tipo de grão pode se danificar devido à fermentação. Podemos
observar o exaustor de um dos silos de armazenamento na Figura 25.

Figura 25: Exaustor Silo 2

Fonte: PRÓPRIA.

2.2.7.2 Descrição do projeto proposto

A massa de grão é recebida na Moega 1. Na base de cada moega, existe um
sensor para informar se existem ou não grãos para o processo, e na parte alta de
cada moega, também existem um sensor informando se as moegas estão cheias.
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Esse sensor é do tipo norma fechado (NF) por questão de segurança. Caso a
Moega 1 esteja cheia e as máquinas seguintes estiverem ocupadas, pode-se,
através do Elevador Moega, encaminhar o milho da Moega 1 para a Moega 2.
Ambas as moegas são levadas por gravidade para a base do Elevador Moega. Na
base desse elevador, temos um sensor de umidade. Assim caso o milho já esteja na
umidade desejada, o mesmo passa pela Limpeza e é encaminhado ao
armazenamento. Caso contrario, é encaminhado para a secagem.
O milho úmido após passar pela limpeza, caso haja secador disponível e não
exista milho no Silo Pulmão aguardando secagem, é então encaminhado para o
secador. Senão, é encaminhado para o Silo Pulmão para aguardar a secagem. Esse
silo, quando carregado com grãos úmidos, liga seu exaustor e o ventilador por 6
horas, permanecendo desligado por mais 6 horas, para evitar a fermentação dos
grãos. Caso o Silo Pulmão esteja cheio, os grãos ficam nas moegas até o mesmo
ser liberado. O Elevador 1 é responsável por receber o milho da Limpeza e
direcionar para a secagem, armazenamento do milho úmido no Silo Pulmão ou
ainda se for milho já seco para o armazenamento no Silo Pulmão, Silo 2 através do
Readler, e no Silo 1 com uma nova válvula do tipo “ou” que será instalada devido a
não haver nenhum elevador direcionando milho da Máquina de Limpeza para o Silo
1, ficando com a nova válvula conforme a Figura 26. No caso de milho seco da
Limpeza para o Silo Cônico, será usado o Elevador 2.

Figura 26: Combinação das Saídas do Elevador 1 Proposta para o Projeto

Fonte: PRÓPRIA.

O Elevador 2, é responsável pelo transporte entre a Limpeza e o Silo Cônico,
em caso de fim de safra quando ele e o Silo Pulmão são usados para o
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armazenamento de milho seco, não havendo mais demanda na secagem. Mas sua
função principal é alimentar e esvaziar o Secador 1. A alimentação é feita com o
milho que está no Silo Pulmão. A retirada do milho deste silo é feita com a Rosca
Extratora Silo Pulmão liberando a passagem para a Rosca Extratora Silo Cônico
assim chegando até o Elevador 2. Caso seja feita diretamente da Limpeza, é usado
o Elevador 1. Já o esvaziamento é feito direcionando o milho já seco para o Silo
Cônico. Também é usado para fazer o giro no próprio secador, elevando os grãos da
base até a parte superior do mesmo, em caso do milho não estar suficientemente
seco.
O Secador 2 usa o Elevador 5 para fazer sua alimentação quando os grãos
vêm do Silo Pulmão. E para o giro no próprio secador, o milho do Silo Pulmão é
transportado através da Rosca Extratora Silo Pulmão com a passagem para a Rosca
Extratora Silo Cônico obstruída, liberando assim o milho para a Rosca Alimentadora
Secador 2,

com a válvula no fim dessa rosca direcionada para esse elevador.

Quando é alimentado diretamente da Limpeza é usado o Elevador 1. A retirada dos
grãos do secador é feita através da Rosca Extratora Secador 2 e levada até os
elevadores. Desta forma direcionada para o Elevador 5, no caso de girar no próprio
secador ou para o Elevador 4, quando o milho já seco é vai para o Silo Cônico.
O tempo em que o milho fica no secador depende do tempo aberto e do
tempo fechado da mesa, no caso do Secador 2, e da quantidade da abertura da
mesa e velocidade do motor que a movimenta, no caso do Secador 1. No processo
automatizado por se tratar de um sistema monitorado, será usada apenas a
velocidade de movimentação da mesa, eliminando a quantidade de abertura. No
início da secagem é carregado o secador, até acionar o sensor instalado no topo do
mesmo que indica que o mesmo está cheio, Depois é medida a umidade do mesmo
através de um sensor de umidade instalado na base do silo. A partir do valor fixado
da umidade inicial, o tempo de abertura da mesa no Secador 2 ou a velocidade de
movimentação da mesa no Secador 1 é alterada no decorrer do processo
proporcional a temperatura que está sendo oferecida pela fornalha, após o milho
seco, o mesmo que era redirecionado para o topo do secador, é direcionado para o
Silo Cônico para o resfriamento. Caso não se tenha milho o suficiente para encher o
secador o processo começa com o milho que está disponível.
A fornalha é alimentada manualmente, dessa forma, a IHM fornece ao
operador o tempo restante de utilização de calor dependendo da temperatura atual.

66
Assim, o operador da caldeira pode controlar a alimentação dela. Caso a
temperatura fornecida seja baixa no carregamento do secador, essa operação é
adiada até a temperatura ser alcançada. Caso a secagem inicie e a temperatura
baixe após o inicio do ciclo, uma sirene dispara e uma mensagem na IHM, avisando
ao operador.
O milho, após secagem, fica no Silo Cônico com o auxilio da aeração,
resfriando por 1 hora. Esse silo conforme já comentado recebe o milho dos
secadores através dos Elevadores 2 e 4. Já sua retirada é feita por gravidade até a
Rosca Extratora Silo Cônico, liberada a mesma por uma válvula guilhotina instalada
na base do silo. O transporte é feito pela Rosca Extratora Silo Cônico. No final dessa
rosca além das saídas para os Elevadores 2 e 3, será instalada uma nova válvula do
mesmo tipo “ou” já existente, direcionando os grãos dessa rosca também para o
Elevador 4, devido a não haverá elevador disponível para o transporte do Silo
Cônico para a Limpeza. A Figura 27 ilustra o esquema das saídas da Rosca
Extratora Silo Cônico com a instalação da nova válvula.

Figura 27: Combinação das saídas da Rosca Extratora Silo Cônico proposta

Fonte: PRÓPRIA.

O milho já seco após passar novamente pela Limpeza é direcionado para os
silos de armazenamento através do Elevador 1. Para o Silo 2 é usado o readler que
leva o milho deste elevador até o silo citado. Já os demais são encaminhados por
gravidade. Para que o operador saiba quanto milho há em cada silo, são instalados
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sensores de presença no decorrer do silo, da parte baixa até a alta. Dessa forma
podemos saber o nível aproximado dos grãos no silo. Ainda para auxiliar na
conservação do milho, é feita a aeração ligando os exaustores instalados nos silos.
Serão instalados também sensores que monitoram a umidade e a temperatura para
que não seja feita a aeração em dias em que a umidade do ar é maior que a
desejada da massa de grãos e quando a massa estiver muito aquecida aumentar o
tempo de aeração.
A expedição dos grãos, no modo automático, será solicitada pelo operador
através da IHM, informando qual o local do carregamento e o tempo que a
expedição fica ativa. A expedição será feita através do Elevador Expedição. No caso
de carregar, milho na Expedição 1, ou através do Elevador 3, será usada a
Expedição Moega.
A Expedição 1 carrega milho apenas do Silo 2 e do Silo Pulmão, recebendo
na base do Elevador Expedição grãos que vem da Rosca Extratora Silo 2, com a
guilhotina que libera passagem para esse mesmo elevador aberta, ou ainda se for
milho for do Silo Pulmão, a Rosca Extratora Silo Pulmão faz a extração do silo e com
a guilhotina liberando a passagem para a Extratora Pulmão, chegando assim ao
elevador.
Para as Expedições 2 ou 3, podem ser carregados grãos de qualquer silo que
esteja com milho seco. No entanto em modo Automático da-se prioridade ao Silo
Cônico e, em seguida para o Pulmão, por se tratar de silos que são usados no
processo. A chegada do milho até o Elevador 3 é feita pela Rosca Extratora Silo 1,
no caso do Silo 1. No caso dos demais silos são feitas pela Rosca Extratora Silo
Cônico, no entanto, são usadas a Rosca Extratora Silo 2 e com as válvulas em sua
extensão fechadas para a milho do Silo 2; a Rosca Extratora Silo Pulmão com a
passagem para a Extratora Pulmão fechada e a passagem para a Rosca Extratora
Silo Cônico aberta, para milho do Silo Pulmão. Por fim com a válvula na base do Silo
Cônico aberta para carregar milho deste mesmo silo.
Nos silos de fundo chato, devido ao formato do seu fundo e a extração ser
feita no centro do silo, o milho fica apenas nas laterais, formando-se uma espécie de
funil. Então, é necessário quando o nível destes silos está baixo, ligar a Rosca
Varredora, ela gira dentro do silo com a finalidade de puxar o milho das laterais até
onde é feita a extração do mesmo.
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Através da IHM, o operador pode interagir através de um botão
Manual/Automático, que como o nome já diz alterna entre Manual e Automático. Em
modo Manual são liberados os acionamentos dos atuadores de forma manual
através da IHM, já em modo Automático esses botões são bloqueados, e o processo
flui automaticamente. Também possui através da IHM um botão Liga/Desliga, que
em modo ligado, funciona em sua forma normal. Quando alternando para Desliga,
termina o ciclo se estiver em modo automático e logo após desliga o sistema ou se
estiver em Manual simplesmente desliga.
Será instalada uma sirene junto com a IHM, que informa na sua tela possíveis
problemas e alertas do sistema, alertas de disjuntores dos atuadores desarmados,
temperatura baixa ou alta do secador, moega cheia, entre outros, apresentados no
desenvolvimento do programa de CLP e das telas da IHM.
Nos fins de safra, a demanda do processo de limpeza e secagem é menor. Já
nesse período os armazéns estão cheios. Dessa forma, trabalhando em modo
Automático com um botão através da IHM, que alterna entre o armazenamento do
Silo Pulmão de milho seco ou úmido, nesses períodos em que a demanda de
armazéns é maior e a de secagem rara, é possível armazenar milho seco nesse silo.
Isto também será disponível para o Silo Cônico, porém apenas após todos os
demais silos estarem cheios de milho seco, pois caso se queira secar mais milho
para armazenar nesses silos, só será possível se o Silo Cônico estiver livre para o
resfriamento dos grãos.
Dessa forma, para os períodos fora de safra, quando os grãos ficam
armazenados, e o restante do processo não é utilizado, é usado um botão Modo
Armazenamento na IHM, o qual desliga o resto do sistema deixando apenas os
sistemas de aeração e os de expedição ativos.
As válvulas direcionais usadas nas saídas e entradas das máquinas e
transportadores serão movimentadas por cilindros pneumáticos. As válvulas com
duas saídas terão um cilindro alternando entre duas posições. Já as com três saídas
terão dois cilindros movimentando-a, alternando assim em 3 posições. As Figuras 28
e 29 ilustram válvulas direcionais iguais às existentes hoje no silo, mas com um
efetuador pneumático instalado na mesma.
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Figura 28: Válvula Direcional com Duas Saídas, Movimentada por Efetuador
Pneumático

Fonte: (NUTRIMEC)

Figura 29: Válvula Direcional com Três Saídas, Movimentada por
Efetuador Pneumático Duplo

Fonte: (NUTRIMEC)

70
2.2.7.3 Especificações dos componentes da automação

A partir da descrição do projeto proposto, será feita a seleção dos
componentes para a automação, sendo esses sensores, CLP, IHM, fonte de
alimentação

e

dispositivos

de

proteção

elétrica,

assim,

especificando

os

componentes que melhor se enquadram a cada aplicação e a melhor forma de
instalação no processo.

2.2.7.3.1 Especificação dos sensores

Com base nas informações das adequações propostas ao processo de
secagem e armazenamento de milho do silo-secador do produtor rural Ilor Lisot,
para o projeto em questão deverão ser utilizados cinquenta e sete sensores, dentre
eles, quarenta e quatro sensores de presença de pá rotativa, fornecendo ao
controlador um sinal digital; dois que fornecem um sinal analógico de temperatura e
oito fornecendo um sinal do tipo analógico de umidade e temperatura.
Os sensores de presença por pá rotativa serão usados a fim de identificar
presença de grãos em determinadas partes do processo, sendo dez distribuídos
verticalmente no decorrer do Silo 1, dez no Silo 2, cinco no Silo Cônico e seis no Silo
Pulmão, para se ter o nível aproximado em cada silo, estes sensores são instalados
a aproximadamente 1,5 metro um do outro verticalmente, iniciando-se da base e
posicionados na metade do raio do silo, uma vez que a massa de grãos forma uma
espécie de funil no silo. Dessa forma tem-se na metade do raio a metade do “funil”.
Tem-se ainda oito sensores desse mesmo tipo com contato NF, sendo um em
cada silo, na parte superior, para detectar silo cheio. Um em cada secador, na sua
extremidade superior para detectar que o secador está cheio; e um na parte superior
de cada, moega também para detectar que estão cheias. Em cada moega, encontrase um sensor de pá rotativa para detectar que existe milho, e um no meio da Moega
2, para identificar o nível médio da mesma. Também será instalado um na base de
cada secador para identificar a presença de grãos no local.
Por atender às exigências do projeto de automação proposto, foi optado pelo
sensor do fabricante SIEMENS, modelo SITRANS LPS200. Possui ele algumas
características como tensão nominal de alimentação, sinal saída digital, corrente de
carga, temperatura de trabalho e alcance, foram avaliadas.
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A tensão e potência de alimentação desse sensor é selecionável por jumper
entre 24 V, 115 V, 230 V AC, 50-60 Hz, 5 VA; ou 24 V DC, 2,5W. Sua saída pode
retornar um valor máximo de 250 V e 5 A, conforme o comum do mesmo. Nessa
aplicação os sensores retornam um sinal de 24 VDC, que poderá ser do tipo NA ou
NF. A temperatura de trabalho do sensor deverá ser entre -20 e 60 ºC, e quanto ao
alcance pode variar entre 100 mm a 10 m. Na Figura 30, podemos observar os
sensores de pá rotativa desse fabricante.

Figura 30: Sensor de Pá Rotativa, SITRANS LPS200 da SIEMENS

Fonte: SIEMENS.

Os sensores para medição de temperatura e umidade serão instalados da
seguinte forma: um na parte baixa do interior de cada secador para monitorar a
temperatura da massa de grãos e a umidade que se encontra o milho na base
desses secadores para assim identificá-lo como milho seco ou se é necessário
retornar ao secador. Será instalado outro na base de cada silo e um na parte externa
do silo-secador, para informar a temperatura e a umidade no interior dos silos e a
temperatura e umidade ambiente ao CLP para o controle da aeração destes silos.
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Também será instalado um sensor desse tipo para informar a umidade do milho que
chega à base do Elevador Moega.
Por atender aos requisitos para essas aplicações, o sensor selecionado foi o
transmissor de temperatura e umidade modelo S501J-0S do fabricante CONTEMP,
para as medições nos interiores dos silos, secadores e na base do Elevador Moega.
Para a seleção desse componente foram avaliadas algumas informações como:
·

tensão nominal de alimentação: 7,5 a 36 VDC;

·

corrente de carga: 4 mA;

·

tipo de sinal: Analógico (4-20 mA);

·

fixação: Duto – Haste INOX316 300 mm;

·

faixa de medição de umidade: 0 a 100%;

·

faixa de medição de temperatura: -40 a 120 ºC;

·

resolução de umidade: 0,05%;

·

resolução de temperatura: 0,01 ºC;

·

umidade Relativa de trabalho (eletrônica): 5% a 95%;

·

temperatura de trabalho (eletrônica): 10 a 55 ºC.

Para a medição da temperatura e umidade ambiente foi selecionado o
transmissor de temperatura e umidade também do fabricante CONTEMP, modelo
S501A-0S. As informações avaliadas para a seleção desse componente foram a
seguintes:
·

tensão nominal de alimentação: 7,5 a 36 VDC;

·

corrente de carga: 4 mA;

·

tipo de sinal: Analógico (4-20 mA);

·

fixação: Ambiente – Parede;

·

faixa de medição de umidade: 0 a 100%;

·

faixa de medição de temperatura: 0 a 60 ºC;

·

resolução de umidade: 0,05%;

·

resolução de temperatura: 0,01 ºC;

·

umidade Relativa de trabalho (eletrônica): 5% a 95%;

·

temperatura de trabalho (eletrônica): 10 a 55 ºC.

Na Figura 31, pode-se observar o transmissor de temperatura e umidade
modelos S501J-0S E S501A-0S do fabricante CONTEMP.
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Figura 31: Transmissor de Temperatura e Umidade S501J-0S e S501A-0S

Fonte: CONTEMP.

Os dois sensores, que monitoram somente sinal de temperatura do processo
para o CLP, serão usados para se obter as temperaturas fornecidas pelas fornalhas
a cada secador. Esses sensores serão instalados na entrada de ar quente no
secador. Por atender aos requisitos dessa aplicação, o sensor selecionado foi o
termopar tipo J, do fabricante CONTEMP. Este sensor possui uma faixa de medição
de 0 a 800 ºC e pode ser usado em atmosferas oxidantes, inertes e no vácuo.
Será usado o transmissor de sinal de temperatura modelo S202, do fabricante
CONTEMP, para transmitir um sinal de 4 a 20 mA ao CLP. Para o uso deste
transmissor é preciso ser configurado o tipo de entrada, Nesse caso, no termopar
tipo J, a escala que será usada e o tipo da saída que usaremos é 4 a 20 mA. Para a
seleção desse transmissor foram analisadas as seguintes informações:
·

tensão nominal de alimentação: 7,5 a 45 VDC;

·

corrente de carga: 4mA;

·

entrada de medição:

·

termopares: B, E, J, K, N, R, S e T;
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·

termoresistências: PT100, CU50, e NI100;

·

tensão: -10 a 75 mA;

·

escala de retransmissão: 4 a 20 mA ou 20 a 4 mA;
temperatura de trabalho: -40 a 85 ºC;

·

umidade Ambiente: 0% a 95%.

2.2.7.3.2 Especificação dos Atuadores

De acordo com o estudo do projeto proposto, já existem no processo atual
trinta atuadores instalados, como ilustra o Quadro 1. Desses atuadores, um será
modificado, substituindo a válvula existente que atua no cilindro pneumático da
Mesa Secador 2 por uma válvula pilotada por solenóide e retorno por mola
pneumática, como as usadas na descrição a seguir pelas válvulas direcionais e
guilhotinas. Os demais atuadores existentes serão mantidos. O Quadro 3 indica os
atuadores já existentes no processo atual, com suas devidas correntes de carga,
para adiante dimensionar os dispositivos de proteção elétrica.

Quadro 01: Atuadores Existentes na Planta Atual, com suas Respectivas
Correntes
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Será instalada uma sirene para os alarmes, de alertar ao operador.
Precisarão ser instaladas ainda trinta válvulas para acionar os cilindros pneumáticos
responsáveis pela posição das válvulas direcionais e guilhotinas. Essas válvulas
serão válvulas simples solenóides do tipo 5/2 vias, ou seja, acionadas por um
solenóide com retorno automático, com duas posições diferentes e cinco passagens
de ar. Dessas válvulas, vinte e cinco na posição retornada devem dar passagem
para o ar de tal forma que a haste fique recolhida e com a solenóide acionada
movimenta a haste para fora. As cinco válvulas são invertidas; a solenóide com o
retorno por mola, de tal forma que com a solenóide acionada, a haste fique recolhida
e com o retorno a haste fique para fora.
Por atender às necessidades da aplicação, a válvula selecionada foi do
fabricante Festo, modelo CPE10-M1BH-5LS-QS-4. Para a seleção dessa válvula
foram levadas em consideração as seguintes especificações:
·

função da válvula: 5/2 vias, monoestável;

·

tipo do acionamento: Elétrico;

·

tipo de retorno: Mola pneumática;

·

tensão da bobina: 24 VDC;

·

potência da bobina: 1,28 W;

·

temperatura de trabalho: -5 a 50 ºC;

·

conexão elétrica: dois pinos.
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2.2.7.3.3 Especificação do CLP

Para o controle do processo de secagem e armazenamento de milho será
utilizado um CLP. Para a definição desse controlador, devem ser considerados o
número de entradas e saídas, tipos de entradas e saídas, tensão nominal de
alimentação e corrente elétrica nominal de carga. Com base na descrição do projeto
proposto, realizou-se o levantamento das entradas e saídas necessárias para o
sistema, para assim definir o controlador lógico programável adequado para o
projeto. Os Apêndices B e C demonstram as entradas e saídas necessárias para a
automação do processo.
Como mostram os Quadros 1 e 2, o processo conta com quarenta e cinco
(45) entradas digitais, dezessete (17) entradas analógicas, sessenta e uma (61)
saídas digitais e uma (01) saída analógica. Com base nessas informações foi optado
pelo CLP do fabricante OMRON, modelo CJ1M-CPU13. Esse é um modelo
compacto e atende perfeitamente aos requisitos necessários para a automação do
processo. Para selecionar esse CLP, foram analisadas as seguintes informações:
·

tensão Nominal de alimentação: 5 VDC;

·

corrente nominal de carga: 0,58 A;

·

software de programação: CX-Programmer;

·

número de entradas e saídas embutidas: nenhuma entrada ou saída
embutida;

·

número de pontos de I/O suportados: 640;

·

número de módulos suportados: 20 módulos / 1 rack de expansão
máximo;

·

memória de programa: 20 K steps;

·

memória de dados: 32 K words.

Na Figura 32, pode-se observar uma CPU modelo CJ1M do fabricante
OMRON.
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Figura 32: CPU modelo CJ1M do fabricante OMRON

Fonte: OMRON.

Visto que esse CLP não possui entradas e saídas embutidas no módulo da
CPU, para atender a demanda de entradas e saídas do controlador, optou-se por
sete módulos de expansão do fabricante OMRON, sendo dois módulos de entradas,
modelo CJ1W-ID231, contendo trinta e duas entradas digitais 24 VDC, dois módulos
de saídas, modelo CJ1W-OD231, contendo trinta e duas saídas digitais 12 a 24
VDC, um módulo de entradas e saídas analógicas, modelo CJ1W-MAD42, contendo
quatro entradas e duas saídas, ainda conta com dois módulos de entradas
analógicas, modelo CJ1W-AD081-V1, contendo oito entradas analógicas cada
módulo. Para a seleção destes módulos é importante observar algumas
características como:
Módulo de expansão de entradas digitais modelo CJ1W-ID231:
·

tensão nominal de alimentação: 5 VDC;

·

corrente nominal de carga: 0,09 A;

·

número de entradas digitais: 32 entradas;

·

tensão nominal das entradas digitais: 24 VDC;

·

corrente nominal das entradas: 4,1 mA.

Módulo de expansão de saídas digitais modelo CJ1W-OD231:
·

tensão nominal de alimentação: 5 VDC;

·

corrente nominal de carga: 0,14 A;

·

número de saídas digitais: 32 saídas;

·

tensão nominal das saídas digitais: 12 a 24 VDC;
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·

corrente nominal das saídas: 0,5 A;

·

tipo de saída: Transistor.

Módulo de expansão de entradas e saídas analógicas modelo CJ1WMAD42
·

tensão nominal de alimentação: 5 VDC;

·

corrente nominal de carga: 0,58 A;

·

número de entradas analógicas: 4 entradas;

·

número de saídas analógicas: 2 saídas;

·

tipo do sinal de entrada e saída: 1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V,
de 4 a 20 mA.

Módulo de expansão de entradas analógicas modelo CJ1W-AD081-V1
·

tensão nominal de alimentação: 5 VDC;

·

corrente nominal de carga: 0,42 A;

·

número de entradas analógicas: 8 entradas;

·

tipo do sinal de entrada: 1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, de 4 a
20 mA.

2.2.7.3.4 Especificação da IHM

A IHM tem o papel de fazer a interação entre o CLP e o operador. A fim de
evitar possíveis erros de compatibilidade entre IHM e CLP, a interface selecionada
foi a do fabricante OMRON, modelo NV3Q-2W21. Além da necessidade de evitar
possíveis erros de compatibilidade da interface com o controlador, também foram
observadas algumas informações como:
·

tensão nominal de alimentação: 24 VDC;

·

corrente de carga: 150 mA;

·

protocolo de comunicação: RS-232C;

·

software de programação: NV-Designer;

·

tamanho da tela: 3,6’’;

·

controle de elementos do display: Touch screen;

·

temperatura de operação: 0 a 50 ºC;

·

umidade Ambiente de operação: 20 a 85%.
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Dessa forma, atendendo os requisitos necessários, a IHM é adequada para o
projeto previsto. A Figura 33 ilustra uma IHM do modelo selecionado.

Figura 33: IHM modelo NV3Q do fabricante OMRON

Fonte: OMRON.

2.2.7.3.5 Especificação da fonte de alimentação para os dispositivos da automação
O CLP selecionado, bem como os módulos de expansão, não possuem fontes
de alimentação embutidas neles, necessitando assim de uma fonte de alimentação
externa. A partir da somatória das correntes de carga necessárias para alimentar a
CPU e dos módulos de expansão e pela compatibilidade de encaixe no conjunto do
CLP, foi selecionada a fonte de alimentação do fabricante OMRON, modelo
CJ1WPA202, que vai acoplada a CPU, alimentando assim o circuito do CLP e das
expansões, mas não alimentando as entradas e saídas dos módulos. Na seleção
dessa fonte foi necessário levantar algumas informações como:
·

tensão nominal de alimentação: 100 a 240 VAC;

·

frequência nominal de alimentação: 50/60 Hz;

·

consumo de energia: 50 VA máx;

·

tensão nominal de saída: 5 VDC / 24 VDC;

·

capacidade de carga a 5VDC: 2,8 A;
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·

capacidade de carga a 24VDC: 0,4 A;

·

capacidade de consumo: 14 W;

·

temperatura de trabalho: 0 a 55 ºC.

A Figura 34 ilustra uma fonte de alimentação do modelo selecionado.

Figura 34: Fonte de Alimentação Modelo CJ1W-PA202, do Fabricante OMRON

Fonte: OMRON, c.

Por essa fonte não alimentar as entradas e saídas dos módulos de expansão,
necessita-se de outra fonte externa. Também é necessária uma fonte de
alimentação para a IHM e para os sensores. A partir da somatória da corrente
consumida por esses componentes foi selecionada a fonte do fabricante NOVUS,
modelo DRP024V240W1AA. Além de atender aos requisitos necessários também foi
optado por esse modelo por ser feito com preparo para fixação em trilhos de painel.
Foram necessárias para a seleção desta fonte as seguintes características técnicas:
·

tensão nominal de alimentação: 100 a 240 VAC;

·

frequência nominal de alimentação: 47/63 Hz;

·

potência nominal: 240 W;

·

tensão nominal de saída: 24 VDC;

·

capacidade de carga: 10 A;

·

capacidade de consumo: 240 W;

·

temperatura de trabalho: -20 a 75 ºC.

81
2.2.7.3.6 Especificação dos dispositivos de proteção elétrica para os componentes
eletrônicos da automação

A fim de proteger os dispositivos eletrônicos da automação, como fontes de
alimentação, sensores, CLP, módulos de expansão, IHM e válvulas, contra curtocircuito, sobrecarga ou aquecimento, serão instalados dispositivos de proteção
contra os mesmos.
Para proteger as entradas e saídas digitais dos módulos de expansão do
CLP, serão instalados relés de interface, a fim de isolar as saídas e entradas do
restante do circuito. Para as trinta e uma saídas do controlador que acionarão as
solenóides das válvulas pneumáticas e para todas as entradas digitais, serão
usados os relés do fabricante NOVUS, modelo Nio - 1R - 24VAD. Seu acionamento
é 24 VDC e em sua saída será usado 24 VDC. Os relés usados para acionar os
contatores dos motores que partem por partida direta e os inversores de frequência
dos motores que necessitam do mesmo para partir são os mesmos citados
anteriormente, porém usando 220 VAC na sua saída para os contatores e 24 para
os inversores de frequência. Os inversores de frequência e os contatores existentes
no painel elétrico do processo atual serão mantidos, porém ao invés de serem
acionados pelas botoeiras, serão acionados pelas saídas do CLP. Para a seleção
deste componente foram analisadas as seguintes informações:
·

tensão nominal de acionamento: 24 V AC/DC;

·

corrente nominal de acionamento: 12,5 A;

·

tempo de atuação: 5 ms;

·

tipo de saída: Relé SPDT;

·

tensão nominal de trabalho do chaveamento: 250 VAC/DC;

·

corrente nominal do chaveamento: 6 A;

·

máxima corrente instantânea: 10 A;

·

temperatura de trabalho: -40 a 70 ºC / -40 a 55 ºC para tensão de
chaveamento de 220 V.

Serão instalados dois minidisjuntores do fabricante WEG para proteger as
fontes de alimentação que fornecem tensão de 24 VDC para os componentes do
sistema. A fonte de alimentação do CLP contará com o menor disjuntor do
fabricante, com uma corrente máxima de 2 A, o disjuntor modelo MDW-C2. Já a
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segunda fonte usada no sistema, a qual fornece tensão de 24 VDC para os demais
componentes do sistema, por ter um consumo máximo de 10 A, será protegida pelo
disjuntor modelo MDW-C10, que desarma com uma corrente superior a 10 A.
O disjuntor modelo MDW oferece proteção contra sobre carga e curto circuito,
a Figura 35 ilustra um disjuntor destes tipos selecionados.

Figura 35: Disjuntor Modelo MDW do Fabricante WEG

Fonte: Weg.

2.2.7.4 Desenvolvimento do programa de CLP

A partir da descrição de como será o projeto automatizado, as entradas e
saídas necessárias ao CLP e com o mesmo já definido foi desenvolvido o programa
para a aplicação, que foi feito com o software de programação CX-Programmer do
fabricante OMRON em linguagem de programação Ladder.
Para a confecção do software de CLP, foram necessários quinze ladders.
Inicialmente foram usados quatro ladders para fazer a combinação das válvulas
situadas nas saídas dos elevadores, ainda foram feitas nesses ladders o
intertravamento para que não fosse possível que, quando uma combinação está
sendo usada, ocorra a alternância para a outra sem que se termine o ciclo. Nos
Apêndices D, E, F, G e H, pode-se ver os ladders designados a fazer essa lógica.
Criamos uma lógica para as entradas dos elevadores, que, da mesma forma
que as saídas, possuem um intertravamento para que quando uma parte do
caminho necessário para determinada entrada do elevador estiver sendo usada, não
seja habilitada essa entrada. Dessa forma, aguarda-se a liberação desta parte do
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caminho. No Apêndice I é possível ver a lógica feita para as entradas dos
elevadores.
Para a intermediação das entradas no modo automático, nas saídas dos
elevadores foi criado um leadder de transporte. Dessa forma, com uma bobina
referente a um caminho no processo, acionada esses leadder,

solicita o

posicionamento das válvulas de saída e a entrada dos elevadores, e a ligação das
roscas necessárias e dos elevadores, conforme mostra o Apêndice J.
O Apêndice K mostra um leadder criado para criar uma bobina auxiliar,
responsável por liberar o início do ciclo em modo automático e em modo
armazenamento. Foi criada também uma lógica para controle da planta em modo
automático, lendo das informações do processo e solicitando uma determinada
operação nos demais leadders. O Apêndice L demonstra a lógica criada para o
controle do processo automático.
Para o controle dos secadores e das suas respectivas mesas, foram criados
dois leaders. Sendo um com as funções de carregar, descarregar e controlar a
secagem no secador, e outro para o controle das velocidades das mesas o qual foi
acionado no leadder do controle dos secadores. Pode-se observar isso nos
Apêndices M e N.
Foi desenvolvida ainda uma lógica para a expedição dos grãos em modo
automático, onde com as informações fornecidas pelo operador através da IHM, é
feita a expedição dos grãos, conforme Apêndice O. Ainda, foi criado um leadder,
conforme Apêndice P, para o controle dos tempo de aeração do milho, com base na
umidade em que se encontra o ar e a umidade em que se encontram os grãos no
interior do silo.
Existe ainda um leadder que envia para o operador, através da IHM e da
sirene alarmes. Essa combinação está disponível no Apêndice Q. Também foi
necessário um leadder para o acionamento manual dos atuadores do processo,
assim como mostra o Apêndice R.

2.2.7.5 Desenvolvimento das telas da IHM

Em conjunto com o programa de CLP, foi feito o desenvolvimento das telas e
configuração da IHM utilizando o software NV-Designer, da OMRON. A IHM conta
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com vinte telas para controle do processo tanto em modo automático quando em
modo manual.
Inicialmente temos uma Tela Inicial com botões para acesso ao Menu
Principal, a uma tela com informações do processo e a uma para habilitar ou
desabilitar os secadores, conforme mostra a Figura 36. A tela de informações do
processo conta com a carga de ocupação de cada silo, o modo em que está
operando o processo (manual ou automático), o que esta sendo armazenado nos
silos Pulmão e Cônico em modo utomático, se o Modo Armazenamento está ativo ou
não e um para voltar para a Tela Inicial. Podemos observar essa tela na Figura 37. A
tela para habilitar os secadores conta com dois botões para habilitar ou não os
secadores 1 e 2 em modo automático, e um para voltar a Tela Inicial, conforme
mostra a Figura 38.

Figura 36: Tela Inicial

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 37: Tela de Informações do Processo

Fonte: PRÓPRIA.

Figura 38: Tela Habilita Secadores

Fonte: PRÓPRIA.

A tela 1 conta o Menu Principal, que possui cinco botões um para ligar e
desligar o processo, um para encaminhar a uma tela do Manual/Automático, uma
para o Modo de Armazenamento, uma para a expedição e uma para voltar a Tela
Inicial, conforme mostra a Figura 39. Todas as telas, com exceção da Tela Inicial,
habilita secadores, informa do processo e Menu Principal, possuem dois botões, um
para ir a Tela Inicial e um para retornar a tela anterior. Na tela de expedição o
operador pode informar o tempo que o carregamento fica ativo através de um
teclado numérico, pode alternar entre três botões que indicam o local de
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carregamento e um botão para iniciar o carregamento ou interromper o mesmo,
também é possível visualizar o tempo restante de carregamento, pode-se observar
essa tela na Figura 40. Na tela do Modo de Armazenamento consta um botão para
ativar ou desativar o tipo de milho que será armazenado nos silo Pulmão e Cônico,
também consta com um para ativar e desativar o Modo Armazenamento, além dos
dois botões já citados para Voltar e para ir a Tela Inicial. É possível observar essa
tela na Figura 41.

Figura 39: Tela Menu Principal

Fonte: PRÓPRIA.

Figura 40: Tela de Expedição

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 41: Tela Modos de Armazenamento

Fonte: PRÓPRIA.

A tela 4 é destinada a alternar entre o modo Manual ou

Automático, se

estiver em modo manual é liberado o botão que direciona a tela de Comandos
Manuais, conforme mostra a Figura 42. Essa tela esta dividida em 4 botões, os quais
direcionam para os acionamentos manuais no sistema. Existe um botão que
direciona para a tela com os acionamentos referentes à aeração, um para o
transporte, um para a limpeza e um para os secadores. Pode-se observar isso na
Figura 43.

Figura 42: Tela Manual/Automático

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 43: Tela Comandos Manuais

Fonte: PRÓPRIA.

Na tela dos acionamentos referentes à aeração há um botão para o exaustor
de cada silo e um para os ventiladores do Silo Pulmão, como mostra a Figura 44. Na
Tela de Transportadores encontra-se um botão para ligar e desligar o Readler, um
para direcionar a tela das Válvulas Guilhotinas, um para os Elevadores e um para as
roscas, como mostra a Figura 45.

Figura 44: Tela Aeração

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 45: Tela dos Transportadores

Fonte: PRÓPRIA.

Na tela das roscas, encontram-se os acionamentos das roscas presentes no
processo e um botão para acessar a tela dos acionamentos das válvulas das saídas
dessas roscas. A Figura 46 ilustra a tela das roscas. A tela das válvulas das saídas
das roscas é composta pelos botões referentes aos acionamentos dos atuadores
das válvulas direcionais das saídas das roscas. Pode-se observar essa tela na
Figura 47.

Figura 46: Telas das Roscas

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 47: Tela das Válvulas das saídas das roscas

Fonte: PRÓPRIA.

A tela dos elevadores possui o acionamento de liga e desliga dos elevadores
e um botão de acesso às telas das saídas dos elevadores, conforme mostra a Figura
48. Para o acionamento das saídas dos elevadores, foi necessário o uso de três
telas a 16, a 17 e a 18, que possuem botões que alternam cada saída dos
elevadores e botões para navegar entre essas três telas, conforme mostram as
Figuras 49, 50 e 51.

Figura 48: Tela dos Elevadores

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 49: Primeira tela das saídas dos elevadores

Fonte: PRÓPRIA.

Figura 50: Segunda tela das saídas dos elevadores

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 51: Terceira tela das saídas dos elevadores

Fonte: PRÓPRIA.

Tem-se ainda a tela para controle das Válvulas Guilhotinas que possui os
acionamentos das mesmas, conforme a Figura 52. Para a tela destinada a Limpeza
há os botões para selecionar a saída da Limpeza, um para ligar e desligar a
máquina de Limpeza e um para o Contator Reserva. É possível observar isso na
Figura 53.

Figura 52: Tela das Válvulas Guilhotina

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 53: Tela da Limpeza

Fonte: PRÓPRIA.

Na tela dos secadores, encontram-se os botões para o acionamento dos
exaustores, das mesas e do ventilador pó. Também existem dois botões para
direcionar a tela de controle da velocidade de movimentação da mesa 1 e dos
tempos da mesa 2, conforme a Figura 54. Na tela de alteração da velocidade da
mesa 1 encontra-se um teclado numérico para realizar alterações,

assim como

acontece para a tela dos tempos da mesa 2. Pode-se observar isso nas Figuras 55 e
56.

Figura 54: Tela dos secadores

Fonte: PRÓPRIA.
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Figura 55: Tela de Velocidade da mesa 1

Fonte: PRÓPRIA.

Figura 56: Tela de Tempos da mesa 2

Fonte: PRÓPRIA.

Na IHM também foram configurados nove alarmes para temperaturas altas e
baixas nos secadores ou na massa de grãos dos mesmos, para disjuntores motores
desarmados, para moegas cheias e para o botão de emergência acionado. Na
Figura 57 pode-se observar esses alarmes.
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Figura 57: Alarmes da IHM

Fonte: PRÓPRIA.

2.2.7.6 Desenvolvimento do Diagrama Elétrico
O diagrama elétrico, foi para facilitar a montagem e, se necessária, a
manutenção do conjunto da automação do silo-secador. O diagrama contará com os
dispositivos da automação, bem como o controlador, a interface homem-máquina, os
sensores e os dispositivos de proteção elétrica dos componentes da automação.

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

O projeto para automação do processo de secagem e armazenamento de
milho para o silo-secador do Sr. Ilor Lisot realizado para otimização do processo
existente, visto que este possui seus acionamentos todos manuais por botoeiras
sem nenhum processo automatizado. Se implantado este projeto será de grande
importância para a empresa, pois a planta atual requer de 5 a 7 funcionários
operando-a diretamente no silo-secador, além disso, algumas situações espoem os
funcionários a riscos, é importante ressaltar que com a futura implantação do
projeto, reduzindo-se as falhas humanas as quais ocasionam desperdício de produto
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no processo, outro fato é de que com a automação se pode obter aumento da
velocidade do processamento dos grãos. Já com o processo automatizado, além de
não expor pessoas a riscos, somente com duas pessoas será possível à operação
do mesmo, assim podendo realocar os demais funcionários em outros processos
produtivos da propriedade.
Para a automação do processo foi fundamental conhecer a planta atual e
levantar informações sobre o funcionamento do processo atual e requisitos para a
automação. O levantamento dessas informações foram realizadas a partir do
preenchimento do formulário (Apêndice A), feito a partir de visitas ao silo-secador e
questionando o responsável pela visita. Conhecendo desta forma o processo atual
foi possível descrever uma proposta de um projeto para que o processo seja
automatizado, servindo assim de base para a especificação dos componentes para
a automação.
Para especificação dos componentes, foi avaliada a partir da descrição do
projeto proposto a melhor forma de instalação de cada sensor, levando em
consideração se as características técnicas adequavam-se a situação proposta.
Nesta etapa foram especificados os sensores, atuadores, CLP, IHM, fontes de
alimentação e dispositivos de proteção elétrica.
Inicialmente foram especificados os sensores, optou-se pelos sensores com
alimentação 24 VDC, devido à vasta disponibilidade deste tipo de sensor no
mercado. Também foi considerada a facilidade de instalação, operacionalidade,
manutenção e a redução de acidentes por descargas elétricas devido a baixa
corrente elétrica dos acionamentos.
Conforme descrito nas especificações dos sensores foram utilizadas para a
detecção de presença de grão nos interiores dos silos, secadores e moegas
sensores de pá rotativa, estes são projetados especificamente para esses tipos de
aplicação e também pela sua adaptabilidade, devido aos seus diferentes tipos de
formatos. Essas características e por atender os requisitos avaliados no item
2.2.7.3.1 optou-se nesta aplicação pelo modelo de produto SITRANS LPS200 do
fabricante Siemens.
Em locais onde se necessita da informação tanto de umidade como de
temperatura, optou-se pelo transmissor de temperatura e umidade modelo S501JOS para instalação em dutos e S501A-OS para instalação em paredes, ambos do
fabricante CONTEMP. Foi selecionado esse componente devido à praticidade por
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transmitir sinal de temperatura e umidade, pela fácil instalação e por atender os
requisitos necessários.
Nos locais que será feita a leitura somente de temperatura por se tratar de
uma temperatura elevada chegando a até 300 ºC, pela necessidade de se ter um
componente resistente à oxidação e ainda por atender as necessidades da
aplicação foi optado por um termopar tipo J da CONTEMP. Para facilitar a
programação, o CLP já recebera um sinal de 5 a 20 mA com o auxilio do transmissor
de temperatura modelo S202 do mesmo fabricante.
Conforme o item 2.2.7.3.2 além dos atuadores existentes será instalado trinta
válvulas simples solenoide 5/2 vias, para o acionamento dos atuadores das válvulas
direcionais e das válvulas guilhotinas. A válvula selecionada foi do fabricante Festo,
modelo CPE10-M1BH-5LS-QS-4, esta que é uma válvula de fácil instalação e que
possui um mercado vasto. Foi optado por uma simples solenoide, a fim de minimizar
o número de saídas do CLP, assim por se tratar de uma válvula com apenas duas
posições e existindo a possibilidade de termos uma única solenoide.
Por possuir afinidade com o software de programação CX-Programmer em
linguagem leadler, e por ser um CLP de fácil instalação, manutenção, comunicação,
amplo mercado, por atender os requisitos necessários para a automação do
processo e levando em consideração a definição dos sensores e atuadores, foi
selecionado o CLP CJ1M-CPU13 do fabricante OMRON. Esse CLP é considerado
de médio à grande porte, tendo flexibilidade nas instalações, expansão e
programação, dando assim a possibilidade de se necessário ampliações futuras,
sem ser trocado o controlador.
A família do controlador CJ1 trabalha com fontes de alimentação e entradas e
saídas externas, necessitando de módulo de expansão para pontos de I/O. São
poucas as CPU’s que possuem pontos de I/O embutidos. A CPU modelo CJ1MCPU13 selecionada para a aplicação não possui entradas e saídas embutidas,
assim necessitando de módulo de expansão. A partir dos pontos de I/O definidos,
conforme a especificação do CLP, selecionou-se sete módulos de expansão do
fabricante OMRON a fim de suprir a necessidade de entradas e saídas, sendo eles
dois com trinta e duas entradas digitais cada, dois com trinta e duas saídas digitais
cada, um com duas saídas e quatro entradas analógicas e mais dois com oito
entradas analógicas.
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A seleção dos módulos de expansão de entradas digitais, o modelo CJ1WID231 e para saídas o modelo CJ1W-ID231, estes que possuem rápida resposta e
tensão de alimentação das entradas e saídas compatíveis com a selecionada para
os sensores e de alguns atuadores, assim uniformizando as fontes. Para o módulo
de entradas e saídas analógicas foi selecionado um misto com quatro entradas
modelo CJ1W-MAD42 e duas saídas e dois com oito entradas cada modelo CJ1WAD081-V1.
A escolha da IHM foi feita com base na escolha do CLP, por questão de
padronização, assim facilitando a configuração, comunicação, confecção das telas e
por possuir afinidade com o software deste fabricante, a IHM definida foi a do
fabricante OMRON. Devido ser uma IHM simples por ser de fácil interação e
operacionalidade do usuário o modelo selecionado foi o NV3Q-2W21.
Para a alimentação do CLP foi selecionada a fonte de alimentação do mesmo
fabricante OMRON, modelo CJ1W-PA202 por se tratar de uma fonte compatível com
o restante do conjunto do CLP selecionado, tendo um encaixe lateral da CPU com a
fonte de alimentação de forma fácil, além de atender os requisitos de tensão e carga
desejados. Para alimentar os demais dispositivos alimentados por 24 VDC, foi
definida uma fonte do fabricante NOVUS, modelo DRP024V240W1AA, por fornecer
a tensão desejada para o circuito a ela ligados e suportando a carga solicitada pelo
circuito.
O circuito projetado para os dispositivos da automação consta com relés nas
entradas e saídas dos módulos de expansão do CLP, devido a isolar eletricamente o
CLP dos dispositivos ligados a ele, assim protegendo o controlador. Para proteger
todos os dispositivos da automação de curto-circuito ou sobrecarga foram
selecionados disjuntores do fabricante WEG, modelo MDW2-C2 para a fonte que
alimenta o CLP e os módulos, e modelo MDW2-C10 para a outra fonte que alimenta
os demais dispositivos com 24 VDC do circuito.
Com base na descrição do projeto proposto e seguindo os critérios dos
componentes da automação selecionados, foi possível desenvolver o programa de
CLP, as telas da IHM e o diagrama elétrico. O programa de CLP e as telas da IHM
foram desenvolvidos nos softwares do fabricante OMRON, o CX-Programmer em
linguagem ladder para o programa do CLP e o NV-Designer para a confecção das
telas da IHM. O diagrama elétrico feito no programa do fabricante Autodesk, o
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AutoCAD Electrical, a fim de facilitar a futura montagem e manutenção do painel dos
dispositivos da automação quando o projeto for implementado ao processo.
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3 CONCLUSÃO

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido a partir do problema de como
automatizar o processo de secagem e armazenamento de milho no silo-secador do
Sr. Ilor Lisot, utilizando o sistema automatizado baseado em Controlador Lógico
Programável e IHM. Isso foi possível mediante o estudo do processo atual,
requisitos para a automação e o desenvolvimento do projeto proposto para o
processo, mediante isso foi possível chegar à especificação dos componentes para
a automação, desenvolvimento do programa de CLP, telas de IHM, diagrama
elétrico, lista de materiais, manual de operação e memorial descritivo, atendendo
assim o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa, seguindo o método
proposto.
No capitulo 2 foi abordada a fundamentação teórica do trabalho, através do
desenvolvimento da pesquisa e a execução do trabalho, bem como a apresentação
e análise dos dados e resultados. Este capítulo foi dividido em três subcapítulo,
Referencial teórico, Metodologia e Apresentação e analise dos dados e resultados.
No subcapítulo 2.1 a partir da revisão histórica e literária de automação e do
processo de secagem e armazenamento de grãos, foi levantada a revisão
bibliográfica. Assim tendo um embasamento teórico concreto ao tratar-se de
automação e podendo direciona-la para o processo de secagem e armazenamento
de milho.
No subcapítulo 2.2, inicialmente foi direcionado como transcorrer o estudo do
caso, assim descrito como fazer a analise do sistema atual, uma proposta de
funcionamento e execução para o projeto automatizado, a especificações dos
componentes e o desenvolvimento do programa de CLP, das telas de IHM e do
diagrama elétrico.
Realizou-se também um levantamento da situação atual e dos requisitos da
automação, para que se possam compreender todas as etapas do processo de
tratamento e estocagem do milho, os requisitos necessários para o correto
funcionamento do processo e de uma automação eficaz. No processo atual os
acionamentos são todos manuais, assim aumentando a demanda de mão de obra
nesta parte da propriedade e com menor rendimento do processo. Também foi
levantada uma proposta deste projeto no que se trata do funcionamento para o
processo automatizado e da instalação dos componentes no processo, desta forma
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servindo de base para a especificação dos componentes e para o desenvolvimento
do programa de CLP, das telas de IHM e do diagrama elétrico.
A partir da descrição do projeto proposto, neste mesmo subcapítulo, é aborda
a especificação dos componentes para o presente projeto de automação, desta
forma fazendo um levantamento e selecionando o CLP usado para o controle do
processo, a IHM para interface de comunicação com o operador, os sensores que
fornecem sinal de entrada para o CLP, os atuadores os quais o CLP atua através de
suas saídas, as fontes de alimentação para os componentes da automação e os
dispositivos de proteção para esses componentes.
Através das demais etapas, definiu-se a lógica de programação para o
controlador selecionado, para que o sistema flua de forma automática. Também com
base nestas etapas e diretamente ligada com a lógica de programação do CLP
foram desenvolvidas as telas da IHM, desta foram o operador pode interagir no
sistema automático, acompanhando cada etapa do processo, visualizando erros ou
falhas do sistema, requisitando funcionalidades do processo automático, ou mesmo
controlando o sistema em modo manual.
Por meio do subcapítulo 2.3 se da a apresentação e analise dos dados e
resultados, a qual apresenta uma discussão do projeto, que através do estudo do
caso, foi demonstrado que o projeto alcançou os resultados, respondendo a
pergunta problema.
Conclui-se, então, que o desenvolvimento do presente trabalho responde o
problema de pesquisa de como automatizar o processo de secagem e
armazenamento de milho no silo-secador do produtor Ilor Lisot e atinge o objetivo
geral deste trabalho. Sugere-se como disposições futuras que se automatize
também o processo de aquecimento das fornalhas por meio da troca destas
fornalhas convencionais a lenha por uma com a possibilidade de alimentação
automática, tendo assim todo o silo-secador trabalhando automaticamente. É
importante salientar que o método criado para resolver este trabalho, pode ser
usado para resolver problemas semelhantes de projetos de automação.
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APÊNDICES

2
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL E OS
REQUISITOS PARA A AUTOMAÇÃO

Responsável pelo acompanhamento na visita
Nome:
Função:

Questões a serem respondidas através da avaliação e questionando o
responsável pelo acompanhamento na visita.

1) Descrição do funcionamento do processo de secagem e armazenamento
de milho no silo-secador do Produtor Ilor Lisot.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2) Mapeamento dos transportadores (local de origem e destino): elevadores,
roscas sem-fim, readler, canos por gravidade e válvulas direcionais.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3) Umidade de armazenamento do milho.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4) Tempo que o milho fica resfriando no Silo Cônico.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5) Tempo diário de aeração em cada silo carregado com milho seco.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6) Tempo diário de aeração no Silo Pulmão quando carregado com milho
úmido.

3
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7) Problemas frequentes no silo-secador.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

8) Funcionamento dos silos nos períodos fora de safra.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4
APÊNDICE B – ENTRADAS DO CLP
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APÊNDICE C – SAÍDAS DO CLP
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