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Ao longo dos anos, os processos de produção vêm se modernizando, sempre no 
intuito de beneficiar o homem na tomada de decisões. Muitas técnicas são utilizadas 
nessa modernização e a automação encontra-se no centro, por ser uma junção de 
dispositivos que agregam valor ao produto. Pensando nisso a empresa BRF – Brasil
Foods S.A.® unidade de Videira está disposta a investir na automação do seu 
sistema de limpeza dos silos de resíduos, buscando assim evitar perdas de 
produção por problemas em seu sistema manual de operação. Este estudo tem 
como objetivo elaborar um projeto de automação no sistema de limpeza dos silos de 
resíduos, fazendo com que se consiga eliminar constantes intervenções do operador 
para efetuar a limpeza dos silos, reduzir intervenções não programadas da 
manutenção nos equipamentos devido ao acúmulo de resíduos, evitar a entrada de
resíduos nas bombas de vácuo contidas no sistema, diminuir a frequência de perda 
de vácuo nas máquinas automáticas utilizadas no abate e processamento de
frangos e aumentar a confiabilidade na limpeza dos silos de armazenagem de 
resíduos. Como um todo, o projeto obterá o controle dos níveis dos três silos
acumuladores de resíduos contidos no sistema atual, um controlador lógico 
programável (CLP) que fará a lógica e intertravamentos dos sinais recebidos em
suas entradas e realizará o envio de acionamentos das respectivas saídas do 
sistema sendo elas atuadores pneumáticos, para abertura e fechamento das
válvulas de entrada das bombas de vácuo e as válvulas de saída dos silos de 
resíduos.

Palavras - chave: Projeto. Automação. Controle de nível. 
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Throughout the years, production processes have been modernized, always aiming 
to benefit man in making decisions. Many techniques are used in this modernization 
and automation is in center, because it is a junction of devices that add value to the 
product. Thinking about this, the company BRF – Brazil Foods S.A.® unit Videira is
willing to invest in the automation of its cleaning system of residues silo, therefore 
trying to avoid production losses due to problems in its manual system of operation. 
This study aims to develop an automation project for the cleaning system of residues 
silos, thus making it able to eliminate constant operator intervention to make the 
cleaning of silos, reducing unplanned maintenance interventions due to the 
accumulation of waste, prevent entry of waste into vacuum pumps contained in the 
system, decrease the frequency of loss of vacuum used in automatic machines in 
slaughtering and processing poultry and increase the cleaning reliability of residues 
storage silos. Completely, the design will obtain control of the levels of the three 
residues silos contained in the current system with the use of a programmable logic 
controller (PLC) that will make the logic and interlocks of the received signals on its 
inputs and will send the drive signals of the respective outputs, they are pneumatic 
actuators for opening and closing the input valves of vacuum pumps and output 
valves of the residues silos.

Key-words: Project – Automation – Level Control
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CLP - Controlador Lógico Programável (PLC – Programmable Logic Controler).

Memória EPROM – Erasable Programmable Read-Only Memory – Memória

Programável e Apagável com luz ultravioleta.

Memória EEPROM – Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory -

Memória Programável e Apagável Eletricamente.

Vcc - Tensão de Corrente Contínua

Vca - Tensão de Corrente Alternada

CPU - Unidade Central de Processamento

A/D – Conversão Analógico-Digital

D/A – Conversão Digital-Analógico

I/O – Entradas e Saídas do CLP

RAM – Random Access Memory – Memória de acesso aleatório.

ROM – Read-Only Memory – Memória somente de leitura.

UCP – Unidade Central de Processamento

PROM – Programmable Read-Only Memory – Memória após os dados serem 

gravados não podem ser apagados ou alterados.

E/S – Entrada - Saída

mm – Unidade de medida -milímetro

bar – Unidade de pressão

Nm – Unidade de intensidade de torque – Newton metro

mA – Unidade de intensidade de corrente elétrica – Miliampere

A – Unidade de intensidade de corrente elétrica - Ampere

PNP – Comuta a carga ao potencial negativo

NPN – Comuta a carga ao potencial positivo

on-off – Ligado-Desligado

kHz – Unidade de freqüência - Kilohertz

NA – Normalmente aberto

NF – Normalmente fechado

S.I – Referência com ausência de local.
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1 INTRODUÇÃO

No mercado de trabalho cada dia mais competitivo, a automação tem

influência direta e máxima importância em praticamente todos os processos 

industriais, sendo condição obrigatória para quem deseja produzir em grande escala 

com uniformidade, qualidade e agilidade em seu produto. Em um futuro próximo, 

quem não adotar um sistema de controle automático de produção poderá ser 

excluído do mercado e derrotado por concorrentes dispostos a acompanhar a 

evolução dos tempos.

A automação vem crescendo muito e trazendo consigo um grande progresso 

no processo de fabricação de produtos em todos os segmentos. Pode-se dizer que

um sistema de automação industrial é um conjunto de equipamentos e tecnologias

capazes de fazer com que uma máquina ou processo industrial trabalhem

automaticamente, com a mínima intervenção humana, reduzindo assim possíveis

falhas. Ao engenheiro de controle e automação cabe o papel de programar,

parametrizar, alimentar com variáveis ou simplesmente supervisionar o sistema para 

que trabalhe de acordo com os padrões desejados.

Para efetuar uma automação de qualquer grandeza, necessita-se realizar

medições, comparações e controles sob as diversas variáveis que constituem a 

máquina ou processo em questão, para que esse seja capaz de trabalhar sozinho e 

se auto-regular, além de tomar decisões seguras em caso de falhas e emergências.

Em algumas indústrias, o lucro ganho por tonelada de produto acabado 

possui um custo muito elevado para a obtenção do produto final. Visando esse 

problema está se buscando cada vez mais a redução de perdas e custos para a 

produção final, desde a energia elétrica e água utilizados no processo até o

desenvolvimento de embalagens para o produto acabado. Para se conseguir atingir

a meta da eficiência da fábrica, que é um indicador fundamental para relacionar o 

percentual entre a produção real e a produção nominal, é necessário acompanhar e 

controlar diariamente todas as variáveis encontradas no processo. Esse indicador

pode alterar-se devido a uma intervenção de manutenção não programada ou até 

mesmo com uma frequência de falhas no sistema.
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Pensando nisso, a empresa BRF – Brasil Foods S.A.® unidade de Videira está 

disposta a investir na automação do seu sistema de limpeza dos silos de resíduos, 

buscando reduzir perdas de produção por problemas em seu sistema manual de 

operação.

1.2 PROBLEMA

Como desenvolver um projeto de automação para o sistema de limpeza dos

silos de resíduos no frigorífico de Abate e Processamento de Aves da Unidade

Industrial Videira BRF- Brasil Foods S.A.®?

1.2.1 Pressuposto

É possível efetuar um projeto de automação, utilizando as técnicas de projeto 

para automação industrial, valendo-se de CLP, sensores e atuadores pneumáticos.

1.2 JUSTIFICATIVA

Desenvolver um projeto é um plano, uma projeção, um olhar que se debruça

sobre o que está por vir, uma carta de intenções, a conjectura de um esquema, de

um roteiro que se pretende seguir para que seja atingido um determinado objetivo. É 

uma tentativa de antecipar e planejar o futuro, de organizá-lo e controlá-lo. As ações

previamente projetadas, planejadas, tendem a ser mais suscetíveis ao sucesso, 

porque terão sido convenientemente ensaiadas. 

A automação concentra-se, acima de tudo, na automatização de uma planta, 

que é fazer um processo manual tornar-se semi-automático ou totalmente 

automático. A automação é completa quando toda uma linha de produção funciona 

do início ao fim, sem a intervenção humana; agindo apenas pelo controle das 

próprias máquinas e controladores. Para obter a automação de um sistema, é
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necessário conseguir uma visão global do processo produtivo, o que faz o 

profissional da área utilizar informações que relacionam áreas de conhecimento 

distintas. Desta maneira, a automação refere-se ao uso de tecnologia para facilitar o 

trabalho do ser humano ou estender sua capacidade física e mental.

Elaborar um projeto de automação para o sistema de limpeza dos silos de 

resíduos da empresa BRF – Brasil Foods S.A.® unidade de Videira - SC, consiste em 

obter vários resultados, como eliminar constantes intervenções do operador para 

efetuar a limpeza dos silos, reduzir intervenções não programadas da manutenção 

nos equipamentos devido ao acúmulo de resíduos, evitar a entrada de resíduos na 

bomba ocasionado por uma limpeza ineficiente do sistema, diminuir a frequência de

perda de vácuo no sistema de abate de frangos e aumentar a confiabilidade na 

limpeza dos silos.

1.3 OBJETIVOS

Serão apresentados abaixo os objetivos da pesquisa subdividos em geral e 

específicos. Os objetivos específicos serão apresentados por meio de tópicos de 

modo a proporcionar o melhor entendimento da natureza do TCC.

1.3.1 Objetivo geral

Projetar um sistema automatizado para o sistema de limpeza dos silos de 

resíduos no frigorífico de Abate e Processamento de Aves da Unidade Industrial 

Videira da BRF - Brasil Foods S.A.®

1.3.2 Objetivos específicos

a) Efetuar revisão bibliográfica de projetos;

b) efetuar revisão bibliográfica da automação industrial;
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c) realizar revisão bibliográfica de pneumática;

d) avaliar sistema atual;

e) desenvolver o projeto do sistema;

f) apresentar possíveis resultados.

1.4 MÉTODO

a) Verificar os dados do sistema em campo;

b) especificar os sensores;

c) dimensionar o CLP;

d) especificar os atuadores e válvulas pneumáticas;

e) desenvolver o programa aplicativo para o CLP;

f) confeccionar o diagrama elétrico do sistema.
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2 PROJETOS

Os projetos diferem de operações, principalmente, no fato de que os projetos 

são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas. 

Os projetos são normalmente autorizados como resultado de uma ou mais 

considerações estratégicas. Estas podem ser uma demanda de mercado, 

necessidade organizacional, solicitação de um cliente, avanço tecnológico ou 

requisito legal.

A humanidade vem executando projetos desde os primórdios da civilização. 

As caçadas organizadas por nossos antepassados e a construção das grandes 

maravilhas do mundo, como as Pirâmides do Egito ou a Grande Muralha da China, 

podem ser consideradas como tal. Guardadas as devidas proporções em relação à 

época em que foram realizadas, essas obras podem ser comparadas a grandes 

projetos contemporâneos. Como o Shopping Mall®, que é atualmente o maior do 

mundo, o projeto Apollo, que permitiu ao homem chegar até a lua, a usina 

hidrelétrica de Itaipu® sendo a maior geradora de energia limpa e renovável do 

planeta (PROMON®, 2008).

Em um sentido lato, projeto é qualquer propósito de ação definida e 
organizado de forma racional. Em termos estritamente econômicos, quando 
falamos em projeto geralmente temos em vista um plano de investimento. O 
investimento, por sua vez, pode ser definido como um comprometimento de 
recursos realizado com o objetivo ou a esperança de obtenção de 
benefícios futuros, durante um período razoável de tempo
(BIERMAN;SMIDT, 1969 apud HOLANDA, 1975, p.95).

O termo projeto, que vem do latim projectu1, Ferreira (1999), diz que a idéia

se forma de executar ou realizar algo no futuro, possuir um plano, intento, designo 

ou redação e esboço preparatório ou provisório de um texto, o esboço ou risco de 

obra a realizar-se, no campo da arquitetura, ou um plano geral de edificação.

Para Valeriano (1998) o projeto é entendido como um conjunto de ações

executadas de forma coordenada por uma organização transitória, ao qual são 

alocados os insumos necessários para, em um dado prazo, alcançar um objetivo 

determinado. Caracterizando-se por ter objetivo definido, não-repetitivo, e que pode 

ser medido física e financeiramente, por também ser limitado no tempo e por dar 

1Projectu: vem do latim que significa lançado para diante.
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origem a uma atividade ou concorrer para a expansão ou melhoramento da atividade

existente.

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma 
seqüência clara e lógica de eventos, com inicio, meio e fim, que se destina a 
atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 
parâmetros predefinidos de tempo, custo, rec ursos envolvidos e qua lidade
(VARGAS, 2002, p.7).

Os projetos se caracterizam, segundo Heldman (2009), por serem únicos, de 

natureza temporária e terem datas definidas de início e fim, sendo concluídos

quando as metas forem alcançadas ou quando for decidido que o projeto não é mais

viável. Para o autor, um projeto é bem sucedido quando atende ou excede as 

expectativas das partes interessadas.

Dessa forma, o projeto corresponde ao conjunto de informações, 
sistemática e racionalmente ordenadas, que nos permite estimar os custos 
e benefícios de um determinado investimento, vale dizer, as vantagens e 
desvantagens de utilizar recursos para a criação de novos meios de 
produção ou para o aumento da capacidade ou melhoria do rendimento dos 
meios de produção existentes (ROSENFELD, 1966 apud HOLANDA 1975,
p. 95).

No entanto, dizia Keelling (2002), que a inovação tecnológica tem resultado 

em avanços extraordinários em termos de realização humana, novas expectativas, 

desenvolvimento de estilos de liderança e meios de alcançar objetivos anteriormente

inatingíveis. Uma das conseqüências dessa mudança é um gigantesco aumento em 

termos de recursos para o método de projeto, e também no número de diversidade 

de novos projetos e conceitos. Pessoas de todas as nacionalidades e antecedentes 

são cada vez mais direcionadas a este tipo de trabalho na qualidade de instigadores, 

patrocinadores, gerentes ou membros das equipes de projetos.

Devido á natureza exclusiva dos projetos, pode haver incertezas quantos aos 

produtos, serviços ou resultados criados por este. As tarefas podem ser novas à 

equipe de projeto, o que demanda planejamento mais dedicado do que outro 

trabalho rotineiro. Além disso, os projetos são empreendidos em todos os níveis 

organizacionais. Um projeto pode envolver uma única pessoa, uma ou múltiplas

unidades organizacionais (PMBOK®, 2008).

Para Holanda (1975) pode-se identificar um maior ou menor número de fases 

ou etapas de acordo com a maior ou menor complexidade de sua elaboração ou 

análise. De modo geral, os projetos distinguem-se em estudos preliminares, 

anteprojeto, projeto final ou definitivo, montagem e execução, ou seja, colocar em 

funcionamento e funcionamento normal. Os projetos não se limitam a 



�2

empreendimentos esplêndidos. No decorrer da vida, todos executam projetos no dia-

a-dia: a construção de casas e as viagens também são exemplos de projetos.
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3 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

A história da automação industrial começou com a criação das linhas de

montagens automobilísticas por Henry Ford, na década de 20. Desde então, os

avanços tecnológicos nas mais diversas áreas da automação industrial tem sido 

cada vez maior, resultando no aumento da qualidade e volume de produção, assim 

como na redução de custos. O avanço da automação está ligado, em grande parte, 

ao avanço da microeletrônica, que se deu nos últimos anos. Os CLPs 

(Controladores Lógicos Programáveis) surgiram na década de 60 e substituíram os 

painéis de cabine de controle com relés, diminuindo assim, o alto consumo de 

energia, a difícil manutenção e modificação de comandos e também as onerosas 

alterações de fiação. Nos anos 90, programas de computadores foram criados com 

a tentativa de obter maior produtividade, qualidade e competitividade. Dentro desta 

visão, de integração entre o chão de fábrica e o ambiente corporativo, decisões 

dentro do sistema organizacional de produção passaram a ser tomadas no mais alto 

grau de conceito de qualidade. Todas baseadas em dados concretos e atualizados,

as quais se originam em diferentes unidades de controle. (SOUZA; OLIVEIRA,

2006).

Para Fernandes Junior (2004), na área industrial, o operário, operador de 

processo, tinha por função, vigiar leituras de um grande número de instrumentos de 

medida. As pressões, as temperaturas, as vazões, os níveis, a quantidade de 

líquidos utilizados nos processos, deveriam ser conhecidas há todos os instantes 

pelo operador. Este deveria detectar, dentre essa grande massa de dados, as 

variáveis, que se desviavam de certos valores prefixados, e atuar sobre o complexo 

fabril de modo a reconduzi-lo a um funcionamento mais estável ou mais econômico.

Porém, as limitações intrínsecas do homem oferecem a este processo de integração 

uma lentidão incompatível com as grandes produções das unidades fabris 

modernas. A atenção a dois fatores simultâneos é praticamente impossível. Um 

esforço no sentido de uma maior rapidez acarreta um aumento dos erros e falsas 

manobras. Nas últimas décadas, as técnicas do controle automático permitiram 

liberar os operadores fabris de funções enfadonhas e que exigiam grande esforço 
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nervoso, permitindo que essas funções fossem cumpridas com maior precisão, 

rapidez e segurança simultaneamente. 

A automação é a substituição do trabalho humano ou animal por máquina. 
Automação é a operação de máquina ou de sistema automaticamente ou 
por controle remoto, com a mínima interferência do operador humano. 
Automação é o controle de processos automáticos. Automático significa ter 
um mecanismo de atuação própria, que faça uma ação requerida em tempo 
determinado ou em resposta a c ertas condições (RIBEIRO, 2003. p.1).

Segundo Fernandes Junior (2004); Lobo (2004), a automação é o conjunto de 

técnicas através 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. Um 

sistema de automação comporta-se exatamente como um operador humano, o qual

utilizando as informações sensoriais, pensa e executa a ação mais apropriada.

Para Alves (2004/2005), a automação é a tecnologia relacionada com a 

aplicação de sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, apoiados em meios 

computacionais, na operação e controle dos sistemas de produção. Em termos 

gerais, os objetivos a atingir com a automação poderão enquadrar-se em dois 

grandes níveis, nomeadamente, a segurança e o mercado. No primeiro, pretende-se

a melhoria das condições de trabalho e de segurança de pessoas e bens. No 

segundo, pretende-se aumentar a competitividade global do produto e da empresa, 

única forma desta se manter na concorrência de mercado.

Para Moraes e Castrucci (2007), automação é um sistema apoiado em 

computadores, que substitui o trabalho humano favorecendo a segurança das 

pessoas, da qualidade dos produtos e tornam eficiente e ágil os processos de 

fabricação, assim aperfeiçoando os complexos objetivos das indústrias e dos 

serviços.

A automação industrial, segundo Martins (2012), é um conceito de técnicas 

por meio das quais se constroem sistemas ativos capazes de atuar com eficiência 

ótima pelo uso de informações recebidas do meio sobre o qual atuam. Na

automação se reúnem três grandes áreas da engenharia:

a) a mecânica, através das máquinas que possibilitam transformar matérias 

primas em produtos acabados;

b) a engenharia elétrica, que disponibiliza os motores, seus acionamentos e a 

eletrônica indispensável para o controle e a automação das malhas de 

produção;
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c) a informática, que através das arquiteturas de bancos de dados e redes de 

comunicação permitem disponibilizar as informações a todos os níveis de 

uma empresa.

Moraes e Castrucci (2007) utilizam um conceito de que a automação divide-se

em campos de atuação diferentes. Automação industrial é uma tecnologia utilizada 

para melhorar e aumentar a produtividade, qualidade, segurança entre outros, nos

processos em uma planta industrial. Automação residencial veio para facilitar o 

ambiente doméstico, trazendo os recursos computacionais, eletrônicos e mecânicos 

para contribuir com a segurança e conforto do espaço residencial e por fim a 

automação comercial utiliza ferramentas tecnológicas para auxiliar o atendimento ao 

cliente no ambiente comercial e facilitar as atividades realizadas no dia a dia do 

comércio, almejando lucro e conforto aos colaboradores, proprietários e usuários. A

automação exige a realização de muitas funções:

a) nível 1: é o nível das máquinas, dispositivos e componentes (chão de 

fábrica).Exemplo são máquinas de embalagem, linha de montagem ou 

manufatura;

b) nível 2: é o nível dos controladores digitais, dinâmicos e lógicos, também 

algum tipo de supervisão associada ao processo. Aqui se encontram 

concentradores de informação sobre o nível 1, e as interfaces homens-

máquina (IHM), que são hardwares usados no campo.Tem-se como 

Exemplo a sala de supervisão de um laminador de tiras a frio;

c) nível 3: é o nível que proporciona o controle do processo produtivo da 

planta. Normalmente é constituído por bancos de dados com informações 

de índices de qualidade da produção, relatórios e estatísticas de processo,

índices de produtividade e algoritmos de otimização da operação 

produtiva. Exemplos são a avaliação e controle da qualidade em processo

químico ou alimentício;

d) nível 4: é o nível responsável pela programação e pelo planejamento da 

produção, realizando o controle e a logística dos suprimentos. Tem-se

como exemplo controle de suprimentos e estoques em função da 

sazonalidade e da distribuição geográfica;

e) nível 5: é o nível responsável pela administração dos recursos da empresa, 

em que se encontram os softwares para a gestão de vendas e gestão 
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financeira. É também onde se realizam as decisões e o gerenciamento de 

todo o sistema. Analisar e entender a pirâmide da automação trará um 

melhor entendimento sobre um processo automatizado.

Figura 1 - Pirâmide de Automação

Fonte: (MORAES; CASTRUCCI, 2007).

3.1 VANTAGENS DA AUTOMAÇÃO.

De acordo com Maitelli (2003), a automação de um processo industrial ou de 

apenas uma operação do mesmo, pode justificar-se economicamente com base em 

um ou mais dos critérios abaixo:

a) qualidade: fabricação em faixa de tolerância estreita. Através da utilização

de controle de qualidade eficiente, compensação automática de 

deficiências do processo e pelo uso de processos de fabricação 

sofisticados;

b) flexibilidade: capacidade de admitir com facilidade e rapidez, alterações 

nos parâmetros do processo de fabricação, em função de inovações 
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freqüentes no produto, do atendimento a especificidades do cliente e da

produção de pequenos lotes;

c) produtividade: uso mais eficiente da matéria prima, energia, equipamentos

e instalações através da produção de refugo zero, como conseqüência de 

uma supervisão da qualidade e redução dos estoques;

d) viabilidade técnica: permite a execução de operações impossíveis de 

realizar por métodos convencionais, em função de necessitar

processamento imediato de grande volume de informações e/ou 

complexidade, de limitações do homem para executar a operação ou de 

condições desumanas de trabalho.

A visão de Martins (2012), as principais motivações para a automação de um 

processo industrial são a redução do custo, a melhoria da qualidade do produto e a 

realização de tarefas que são danosas ao ser humano, sendo tarefas repetitivas ou 

que exigem grande esforço físico, ambientes perigosos ou insalubres. Quase 

sempre os dois primeiros motivos são os que movem os processos de automação.

Onde a mesma é capaz de manter o homem no domínio da situação no que se 

refere à produção industrial, porém numa posição mais confortável. O homem, 

nessa situação, necessita cada vez mais usar o seu cérebro e cada vez menos seus 

músculos. Porém, essa mudança faz com que os profissionais necessitem cada vez 

mais se especializarem-se, buscando competências para o desenvolvimento de 

suas atividades. Desta forma, a reconversão, isto é, a adaptação a novos postos de 

trabalho e a qualificação profissional são condições primordiais.

Para Moraes e Castrucci (2007), as principais razões para a utilização da 

automação industrial são a repetibilidade e maior qualidade na produção, realização 

de tarefas impossíveis ou agressivas ao homem, rapidez de resposta ao 

atendimento da produção, redução dos custos, restabelecimento mais rápido do 

sistema produtivo, redução da área de fabricação e possibilidade de introdução de 

sistemas produtivos interligados. Possível desvantagem da automação tem sido

apontada no campo dos custos sociais. 

As empresas realizam projetos de automação da produção integrada por 

computador motivadas por diversos fatores. Algumas das razões mais comuns que

justificam a automação são para aumentar a produtividade, reduzir custos do 

trabalho, minimizar os efeitos da falta de trabalhadores, reduzir ou eliminar as rotinas 
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manuais, aumentar a segurança do trabalhador, melhorar a qualidade do produto, 

diminuir o tempo de produção ou por reduzir processos que não podem ser 

executados manualmente (GROOVER, 2011).

Segundos Marques (2007), as vantagens de automatizar os processos são 

relativamente óbvias e começam a ter uma aceitação significativa nas preocupações 

da gestão de empresas. A automatização implica, em primeiro lugar, em uma

análise e representação precisa das atividades realizadas dentro da empresa, esta 

análise permite classificar, melhorar e aperfeiçoar as atividades bem como as suas

interligações e interações. Desta forma, permite arquitetar os processos de negócio 

da empresa. As representações fidedignas dos processos são muito úteis para o 

conhecimento da empresa e para formação dos seus colaboradores. 

Para além destes aspectos de gestão, é evidente que a possibilidade de fazer 

e executar várias partes do processo por sistemas informáticos melhora a eficácia e

estrutura a arquitetura dos sistemas de informação. Finalmente, uma automatização

de processos permite obter um manancial enorme de indicadores extremamente

úteis para a gestão (MARQUES, 2007).

3.2 SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Segundo Cruz (2008), um sistema automático pode ser dividido em dois 

blocos principais, sendo eles os elementos de comando e os atuadores. Os 

atuadores são componentes do sistema automático que transformam a energia em 

trabalho, já os elementos de comando são os componentes que formam o comando 

propriamente dito.
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Figura 2 – Comando

Fonte: (CRUZ, 2008).

De acordo com o referido autor, o comando constitui um conjunto de 

componentes que recebe as informações de entrada, processa-as e envia-as como 

informações de saída. Um comando pode ser realizado em malha aberta, onde as 

variáveis de entrada fornecem informações para o comando que as processa 

segundo sua construção interna e libera informações de saída para os elementos 

comandados, ou seja, os atuadores. Se ocorrer uma perturbação que altere o 

comportamento do sistema, este tipo de comando não teria como avaliar se a 

instrução foi executada corretamente. O comando continuaria a enviar as 

informações de saída baseado somente nas informações de entrada. 

Para um comando em malha fechada, segundo o referido autor, a variável 

controlada deve estar em torno de um valor previamente estabelecido. Neste tipo, as 

informações de saída não dependem apenas da construção interna do comando,

mas também das informações vindas do elemento comandado, as quais são 

comparadas com as informações de entrada e se for necessário é feita a correção.

Figura 3- Comando em malha aberta

Fonte: (CRUZ, 2008).
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Figura 4 – Comando em malha fechada

Fonte: (CRUZ, 2008).

Define-se uma instalação, segundo Groover (2011), como sendo um sistema 

automatizado no qual um processo é executado por uma máquina sem a 

participação direta de um trabalhador humano. A automação é implementada por 

meio de um programa de instruções combinadas a um programa de controle que 

executa as determinadas instruções.

Pode-se encontrar na indústria diversos níveis de automação decorrentes de 

um estudo onde são considerados diversos fatores como o custo, benefício, risco, 

capacidade de adequação das máquinas existentes, disponibilidade de mão de obra

e grau de instrução da mesma, e questões particulares de cada processo. Em 

alguns casos o nível de automação de uma determinada indústria pode ser 

considerado alto, em contrapartida têm-se situações onde é limitado em setores ou 

somente máquinas. Os processos industriais tendem a atingirem altos níveis de 

automação, buscando assim suprir as necessidades e requisitos impostos pelo

mercado consumidor, bem como aumentar a rentabilidade do processo de produção 

(MAMEDE FILHO, 2007).

Neste contexto, também se pode citar o CLP (Controlador Lógico 

Programável) que ajudou muito a tornar a automação industrial uma realidade. Ainda 

existem outros equipamentos que são amplamente utilizados na automação de 

processos, sendo que alguns serão abordados ao longo do próximo subcapítulo.

3.3 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL

Trata-se de um dispositivo eletrônico com tecnologia digital capaz de controlar

máquinas e processos. São dotados de dispositivos eletrônicos de entrada e saída,

capazes de atuarem como elementos de ação direta sobre o processo a ser 
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controlado. Seu funcionamento é baseado em um programa elaborado por um 

programador devidamente adaptado a sua linguagem de programação, bem como 

as peculiaridades de cada modelo e fabricante. Este programa é desenvolvido de 

modo a atender os requisitos e necessidades de cada processo, sendo necessário 

que o programador tenha um conhecimento prévio do processo como um todo e seja 

capaz de prever algumas situações que possam fugir da normalidade. As instruções 

ficam armazenadas em uma memória interna, sendo essas executadas de acordo 

com a sequência lógica dos eventos externos. Os CLPs também apresentam

algumas funções internas de temporização, contagem, operações matemáticas, 

comparadores, interpretação de sinais em entradas analógicas e são capazes de se 

comunicarem com outras máquinas através de dispositivos de rede (FIALHO, 2003). 

Um CLP é um aparel ho digital que usa memória programável para 
armazenar instruções que implementam funções como: lógica, 
seqüenciamento, temporização, contagem e operações aritméticas, para 
controlar através de módulos de entrada e saída (digital e analógica) 
diversos tipos de máquinas e processos. São sistemas modulares 
compostos basicamente de: fonte de alimentação, CPU, memória, módulos 
de entrada e saídas, linguagens de programação, dispositivos de 
programação, módulos de comunicação e módulos e speciais (opcionais) 
(MAITELLI, 2003, p.13).

Segundo Mamede Filho (2007), os CLPs são dispositivos que permitem o 

comando de máquinas e equipamentos de maneira simples e flexível, de forma a 

possibilitar alterações rápidas no modo de operá-los, por meio da aplicação de 

programas dedicados armazenados em memória EPROM. Os CLPs podem 

substituir com grandes vantagens os tradicionais comandos de máquinas e 

equipamentos, tais como botoeiras, chaves comutadoras e relés. Existe no mercado 

uma grande diversidade de CLPs destinados a diferentes níveis de automação, em 

conformidade com a complexidade de cada aplicação.

O Controlador Lógico Programável, ou simplesmente PLC 2 (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 e 
contagem, por exemplo), além de realizar operações lógicas aritméticas, 
manipulação de dados e comunicação em rede, sendo utilizado no controle 
de Sistemas Automatizados (GEORGINI, 2000 p.48) .

Segundo Cruz (2008), o CLP pode ser considerado como um 

microcomputador destinado ao controle de um sistema ou de um processo. Possui 

uma arquitetura modular composta de fonte, CPU e módulos de entrada e saída, 

2 È adotado o termo inglês “PLC” por opção do autor. No mercado nacional, normalmente s ão
encontrados termos como “CLP” (Controlador Lógico Programável) e “CP” (Controlador Programável).
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além de módulos para comunicação em rede. O controlador monitora o estado inicial 

e final dos dispositivos conectados aos terminais de entrada e, de acordo com o 

programa, controla os dispositivos conectados aos terminais de saída.

Figura 5 – Aplicação Genérica do Controlador Lógico Programável

Fonte: (GEORGINI, 2000).

Atualmente, segundo Maitelli (2003), as aplicações de CLPs na indústria

encontram-se na implementação de painéis seqüenciais de intertravamento, controle 

de malhas, servo-posicionamento, sistemas SCADA (Supervisory Controland Data 

Aquisition), sistemas de controle estático de processo, sistema de controle de 

estações, sistema de controle de células de manufatura, entre outros. Os CLPs são 

encontrados em processo de: empacotamento, engarrafamento, enlatamento, 

transporte e manuseio de materiais, usinagem, geração de energia; sistemas de 

controle predial de ar condicionado, sistemas de segurança, montagem 

automatizada, linhas de pintura e sistemas de tratamento de água existentes em 

indústrias de alimentos, bebidas, automotiva, química, têxtil, plástico, papel e 

celulose, farmacêutica e siderurgia/metalúrgica. De uma maneira geral, os CLPs tem 

aplicação na automação de processos discretos (controle ON-OFF) e na automação 

de processos contínuos (controle de malhas).
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%&'()* 6 – Sistema de controle típico de um CLP

Fonte: (MORAES E CASTRUCCI, 2007).

3.3.1 Resumo Histórico

O desenvolvimento do CLP, segundo Moraes e Castrucci (2007), começou

em 1968 devido à necessidade da General Motors de alterar seu sistema de controle

para efetuar mudanças na linha de produção de carros. Esse sistema era todo 

fundamentado em relés de modo que qualquer alteração demorava horas e até 

semanas. Em virtude disso, a empresa especificou um sistema de estado sólido com 
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flexibilidade de um computador e que pudesse ser programado pelos colaboradores 

da fábrica. Esse sistema deveria ser confiável e robusto, capaz de aguentar o 

ambiente agressivo da fábrica. Os primeiros CLPs foram instalados em 1969 

fazendo sucesso quase de imediato, uma vez que ocupavam menos espaço que os 

componentes de controle usados anteriormente e por possuírem uma linguagem de 

programação baseada em Ladder (lógica de relés) e símbolos elétricos conhecidos. 

Assim, conforme Silveira; Santos (1999), os técnicos em controle de 

máquinas e processos passaram a contar com um dispositivo capaz de:

a) permitir fácil diagnóstico de funcionamento ainda na fase de projeto do 

sistema e/ou de reparos em falhas que venham a ocorrer durante a sua 

operação;

b) ser instalado em cabines reduzidas devido ao pequeno espaço físico 

exigido;

c) operar com reduzido grau de proteção, pelo fato de não serem gerados 

faíscas;

d) ser facilmente reprogramado sem necessidade de interromper o processo 

produtivo (programação on-line);

e) possibilitar a criação de um banco de armazenamento de programas que 

podem ser reutilizados a qualquer momento;

f) manter uma documentação sempre atualizada com o processo em 

execução;

g) apresentar baixo consumo de energia;

h) manter o funcionamento da planta de produção com uma reduzida equipe 

de manutenção;

i) garantir maior confiabilidade pela menor incidência de defeitos;

j) emitir menores níveis de ruídos eletrostáticos;

k) ter a flexibilidade de expansão do número de entradas e saídas por serem 

controladas;

l) ter a capacidade de se comunicar com diversos outros equipamentos.

Os referidos autores trazem que no Brasil, porém, é na década de 80, que o 

PLC veio a proliferar na indústria, primeiramente pela absorção de tecnologias 

utilizadas nas matrizes das multinacionais. Atualmente, com crescente redução no 
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custo do PLC, observa-se o incremento de sua utilização nas indústrias em geral, 

independente de seu porte ou ramo de atividades3.

Um controlador programável automatiza grande parte das ações com 

precisão, confiabilidade, rapidez e pouco investimento. Informações de entradas são 

analisadas, decisões são tomadas, comandos são transmitidos, tudo 

concomitantemente com o desenrolar do processo (MORAES; CASTRUCCI, 2007).

3.3.2 Estrutura Básica de um CLP

Em linhas gerais, as duas principais diferenças entre o PC e CLP é quanto à

construção e a aplicação. A construção de um CLP é mais robusta e feita para ser 

instalada em máquinas e outros ambientes agressivos. Além disso, o sistema 

modular facilita a manutenção, reduzindo o tempo de máquina parada em caso de 

defeito. Na sua estrutura elementar tem-se uma CPU conectada as suas interfaces. 

A fonte de alimentação, normalmente alimenta a CPU com5Vcc e as interfaces com 

24 Vcc. A maioria dos modelos comerciais de médio e grande porte possui uma

chave na CPU com a designação “RUN” onde o programa é ativado, ou “PROG” 

quando o dispositivo está sendo programado. A aplicação é outro grande diferencial,

o CLP é destinado para automação de processos. Nessa etapa o volume de 

informações é relativamente pequeno, porém, a velocidade de resposta é grande. Já 

o PC trabalha com softwares “pesados” e com um volume gigantesco de 

informações, mas, “entre uma tela e outra” pode-se esperar até alguns segundos 

sem muitos problemas (CAPELLI, 2004).

3Para reduzir os custos e justificar a utilização de tal equipamento em setores nos quais o número de 
variáveis a ser controlado é pequeno, utiliza -se atualmente o conceito de “relés lógicos inteligentes”, 
igualmente programáveis, não tendo, porém, capacidade de expansão além de um pequeno conjunto 
de instruções (Silveira e Santos 1999).
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Figura 7 – Componentes básicos do CLP

Fonte: (CORRADI JUNIOR, 2005) .

Os CLPs apresentam algumas características de construção em comum, com 

variantes referentes a marcas e modelos. Pode-se citar: fonte de alimentação; 

unidade central de processamento (UCP); dispositivos de memórias; dispositivos de 

entrada, saída e terminais de programação. Abaixo, mais detalhadamente cada uma 

destas, de acordo com os referidos autores (MORAES; CASTRUCCI, 2007); 

(FIALHO, 2003); (MAMEDE FILHO, 2007); (GEORGINI, 2000):

a) fonte de alimentação – Responsável por fornecer níveis de tensão e 

corrente adequado ao controlador, convertendo a corrente alternada em 

contínua. Caso falte energia, há uma bateria interna que impede a perda 

do programa. Existem CLPs que possuem fonte interna, podendo ser 

alimentados diretamente a rede (Source) e outros que necessitam de uma 

fonte externa (Sink);

b) UCP – Unidade Central de Processamento – responsável pela execução 

do programa feito pelo usuário. Controla a memória, dispositivos de 

entrada e saídas e realiza operações;

c) memória EPROM – contém o programa monitor do fabricante responsável 

pelo funcionamento do controlador. Armazena dados e gerência a 

seqüência de operações. Essa memória não é acessada pelo usuário;
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d) memória do usuário - armazena o programa aplicativo desenvolvido pelo 

usuário;

e) entradas e saídas – são cartões que fazem a interface entre o processador 

e os equipamentos periféricos, fazendo o devido acondicionamento de 

sinal. As entradas podem ser analógicas, com sinais de tensão ou 

corrente; dedicadas para sensores como termopares ou PT100; digitais e

entradas rápidas, onde se aplica sinais com elevada frequência. Quanto às

saídas podem ser digitais, ou seja, assumindo estados lógicos zero (0) ou

um (1) e também podem ser analógicos. Basicamente, os módulos de 

saída dos controladores são acionados por três métodos. Entre estes, 

saída a relé, tendo como característica a robustez, praticamente imune a 

transientes da rede, porém com baixa vida útil. E a saída a transistor ou 

MOSFET, usado em aplicações de corrente contínua para acionamentos 

repetitivos ou com elevada freqüência de operação, e apresenta também 

elevada vida útil;

f) terminal de programação – é o dispositivo pelo qual o usuário consegue 

conectar o CLP ao dispositivo de programação, geralmente um 

computador ou uma IHM dedicada, permitindo diagnósticos, alterações 

online, programação, monitoramento e operações com a memória;

Os módulos ou interfaces de entrada, segundo Brasil (2006), são circuitos

utilizados para adequar eletricamente os sinais de entrada para que possa ser 

processado pela CPU (ou microprocessador) do CLP. Há entradas digitais que 

podem ser construídas para operar em corrente contínua (24 Vcc) ou em corrente 

alternada (110 ou 220 Vca). Podem ser também do tipo N (NPN) ou do tipo P (PNP). 

No caso do tipo N, é necessário fornecer o potencial negativo (terra ou neutro) da 

fonte de alimentação ao borne de entrada para que a mesma seja ativada. No caso 

do tipo P, é necessário fornecer o potencial positivo (fase) ao borne de entrada. As 

entradas de 24 Vcc são utilizadas quando a distância entre os dispositivos de 

entrada e o CLP não excedam 50m. Caso contrário, o nível de ruído pode provocar 

disparos acidentais.

E também como outra forma de entrada seguindo a idéia do autor, são as 

entradas analógicas. Estas permitem que o CLP possa manipular grandezas 

analógicas, enviadas normalmente por sensores eletrônicos. As grandezas 
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analógicas elétricas tratadas por esses módulos são normalmente tensão e corrente. 

No caso de tensão, as faixas de utilização são: 0 á 10Vcc, 0 á 5Vcc, 1 á 5Vcc, -5 á 

5Vcc, -10 á +10Vcc (neste caso, as entradas que permitem entradas positivas e 

negativas são chamadas de Entradas Diferenciais), e no caso de corrente, as faixas 

utilizadas são: 0 a 20mA e 4 a 20mA.

Para Coretti (1998), os componentes básicos de um CLP são três: fonte de 

alimentação, processador e dispositivo de entrada e saída. A esses três 

componentes básicos podem ser acrescentados periféricos como monitores, 

displays LCD, teclado para programação, impressoras, módulos de comunicação, 

conversores A/D (analógico/digital) e D/A (digital/analógico), etc. Dependendo do 

tamanho e do fabricante, os componentes básicos podem vir em um único

encapsulamento ou em módulos separados, que podem estar juntos num mesmo 

rack ou separados. Geralmente, os módulos do processador e fonte são montados 

em um local de controle central, enquanto que os módulos de entrada/saída estão 

localizados na área do processo em que devem atuar. Os módulos se comunicam 

entre si através de uma rede de comunicação. 

CLPs compactos: possuem incorporados em uma única unidade: a fonte de 
alimentação, a CPU e os módulos de E/S, ficando o usuário com acesso 
somente aos conectores do sistema E/S. Esse tipo de estrutura 
normalmente é empregado para CLPs de pequeno porte. Atualmente
suportam uma grande variedade de módulos especiais (normalmente 
vendidos como opcionai s), tais como entradas e saídas analógicas, 
contadores rápidos, módulos de comunicação, Interfaces Homem/ Máquina 
(IHM) e expansões de I/O.

CLPs modulares: são compostos por uma estrutura modular, em que cada 
módulo executa uma determinada função. Podemos ter processador e 
memória em um único módulo com fonte separada ou então as três partes 
juntas em um único gabinete. O sistema de entrada/saída é decomposto em 
módulos de acordo com suas características (FRANCHI; CAMARGO, 2008
apud GERHART, 2010 p.36).

Alguns CLPs fornecem uma fonte de tensão de pequena potência para 

alimentação de sensores, atuadores e outros dispositivos. Os valores de tensão 

podem variar de fabricante para fabricante, sendo os mais usuais 5Vcc, 12Vcc e 24

Vcc. Caso os dispositivos de entrada e saída necessitem de mais corrente, é 

necessário uma fonte de alimentação externa. É extremamente importante a escolha 

de uma fonte de tensão corretamente, principalmente quando se trabalha com sinais 

analógicos, já que um valor de tensão ou corrente analógico incorreto pode acarretar 

numa decisão errônea do processador e uma eventual falha no processo (SANTOS,

2008).
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3.3.3 Principio de Funcionamento do CLP

Um controlador lógico programável tem seu funcionamento baseado num 

sistema de microcomputador onde se tem uma estrutura de software que realiza 

continuamente ciclos de varredura. Basicamente, há vários estados de operação da 

UCP. No estado de programação, o CP não executa o programa, isto é, não assume 

nenhuma lógica de controle, ficando preparado para ser configurado ou receber 

novos programas ou até modificações de programas já instalados. Este tipo de 

programação é chamado off-line (fora de linha). Já no estado execução, o CP 

assume a função de execução do programa do usuário. Neste estado, alguns

controladores podem sofrer modificações no programa. Este tipo de programação é 

chamado on-line (em linha). (VIANNA, 2008).

Figura8- Ciclo de varredura de um CLP

Fonte: (SILVA, 2007).

As características do processamento cíclico segundo Festo (2002), iniciam-se

assim que o programa tiver sido executado uma vez, voltando automaticamente ao 

inicio e recomeçando o processo. Antes do processamento das primeiras linhas do 

programa, ou seja, no inicio do ciclo, o estado das entradas é armazenado no 

diagrama de processo. É um campo da memória que é acessado durante um ciclo. 

O estado de uma entrada permanece, portanto, constante, mesmo quando alterado 

fisicamente. De forma analógica, a ativação ou desativação de uma saída não 
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ocorre imediatamente durante um ciclo, mas a situação atual é armazenada 

temporariamente no diagrama de processo das saídas. Somente no final de um ciclo 

são comutadas fisicamente todas as saídas de acordo com os estados lógicos 

armazenados na memória.

O referido autor traz que o processamento de uma linha de programação pela 

unidade central de um CLP necessita de tempo, que pode variar entre alguns 

microssegundos a alguns milissegundos, de acordo com o CLP e a operação. O 

tempo que o CLP precisa para executar uma vez o programa, inclusive atualização e 

impressão de um diagrama de processo, é denominado de tempo de ciclo. Quanto 

maior o programa e quanto maior o tempo que o respectivo CLP necessita para o 

processamento de uma única linha de programa, maior será o ciclo. Em tempo real, 

pode durar de 1 a 100 milissegundos.

3.3.4 Especificações de Controladores Programáveis

Segundo Moraes e Castrucci (2007), na automação com CLPs, deve-se

considerar compatibilidade entre instalação elétrica e pontos de E/S, existência de

chaves de proteção de hardware, tipo e forma de endereçamento, estrutura da 

palavra, tipo e forma dos sinais aceitáveis, compatibilidade dos equipamentos 

eletromecânicos, etc. Os módulos E/S analógicos fazem a conversão A/D e D/A para 

tratamento dos sinais. Alguns exemplos de variáveis e sinais analógicos são 

provenientes de:

a) transdutores de temperatura, de pressão, de células de carga, de fluxo, de 

unidade e de posição;

b) entrada multibit, chaves tambor, leitora de códigos de barras, codificadores;

c) entradas e saídas analógicas, válvulas e solenoides analógicos, 

registradores gráficos, drives para motores elétricos, medidores 

analógicos;

d) saída multibit, drives para display, displays inteligentes. 

Os projetos baseados em CLP, em geral, possuem particularidades como o 

desenho configuração do sistema, que têm como função mostrar uma visão geral 

dos principais componentes da estrutura de hardware do sistema de controle. A lista 
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de entradas e saídas do CLP tem como função tabelar todas as entradas e saídas,

para que o projetista possa dimensionar, além de auxiliar a manutenção futura após

a entrega da instalação. Os campos a serem preenchidos em uma lista de entradas 

e saídas não são padronizados ficando a critério do projetista defini-los. Porém,

normalmente encontra-se nas listas identificação (Tag), serviço ou aplicação da E/S, 

tipo (Digital ou Analógica), etc. (VASCONCELOS JUNIOR, 2002)

Para Pupo (2002), há algumas questões a serem consideradas na escolha do 

CLP:

a) quanto ao fabricante:

- usuário pode obter assistência do fabricante no desenvolvimento do 

sistema?;

- qual a penetração do fabricante no mercado?;

- o fabricante oferece treinamento?;

- o fabricante disponibiliza documentação suficiente?;

- qual a compatibilidade entre o equipamento com ode outros fabricantes?;

- o método de programação é compatível com o plano de controle da

planta?.

b) quanto ao modelo de CLP:

- capacidade e tipo de E/S: número e tipo de pontos de E/S requeridos por 

módulo, isolação requerida entre o controlador e o processo, necessidade 

de alta velocidade, necessidades futuras tanto para expansão do sistema 

quanto para reserva de pontos extras (backup), exigências quanto à fonte

de alimentação;

- tamanho da memória requerida: é possível fazer a estimativa para o 

tamanho da memória, que depende tanto do número de pontos de E/S 

quanto à complexidade do programa a ser empregado. CLPs baseados

em programação por PCs geralmente apresentam maior capacidade de 

memória devido a não necessidade de apresentar interface do usuário no

módulo da CPU;

- velocidade e potência para atender o processo: tempo de resposta ou 

scan time devem ser analisados com relação ao requerido processo.
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3.3.5 Linguagem de Programação

A primeira linguagem criada para programação de PLCs foi a linguagem 

Ladder. O fato de ser uma linguagem gráfica, baseada em símbolos semelhantes 

aos encontrados nos esquemas elétricos, contatos e bobinas, foi determinante para 

a aceitação do PLC por técnicos e engenheiros acostumados com os sistemas de 

controle a relés. Provavelmente, é ainda a mais utilizada. Enquanto a linguagem 

Ladder conquistava os Estados Unidos, a linguagem de Lista de Instruções era 

amplamente difundida na Europa. Esta, por sua vez, é uma linguagem textual 

semelhante ao Assembly, e faz parte das linguagens básicas normalmente 

disponíveis em um PLC. As Linguagens de Programação não se limitam apenas a 

estas duas. Atualmente, são encontrados no mercado PLCs que proporcionam 

programação por meio de linguagem ‘C’ e BASIC, por exemplo. A Norma IEC61131-

3 define cinco Linguagens de Programação, entre as quais estão a Linguagem 

Ladder e a Linguagem de Lista de Instruções. (GEORGINI, 2000).

Rosário (2005), define as linguagens de programação como sendo: 

a) IL – instruction list ou lista de instruções – linguagem textual, de baixo nível, 

semelhante à linguagem Assembler. Baseada em comandos load, store, 

move e add que apresentam alta eficiência em pequenas aplicações 

(como sensores/atuadores inteligentes) ou na otimização de partes de uma 

aplicação;

b) ST – structured text ou texto estruturado – linguagem textual de alto nível, 

similar ao Pascal, porém incorporado uma série de conceitos intuitivos 

para o engenheiro de automação. Seu uso é bastante interessante na 

implementação de procedimentos complexos, que são difíceis de 

expressar com linguagens gráficas, tais como linguagem de algoritmos de 

otimização de processo e inteligência artificial;

c) LD – Ladder diagram ou diagrama Ladder – trata-se de uma linguagem 

gráfica baseada em símbolos e esquemas elétricos, tais como relés, 

contatos e bobinas, proporcionando um entendimento intuitivo das funções 

de intertravamentos. É muito bem aceita pelos profissionais da área de 

automação e controle de processos;
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d) FBD – Function block diagram ou diagrama de blocos de função –

linguagem gráfica que permite ao usuário construir procedimentos

combinatórios complexos utilizando blocos-padrão como AND, OR, NOT,

etc. É muito usada no desenvolvimento de dispositivos automatizados de 

baixo custo;

e) SFC – sequential function chart ou diagrama funcional sequencial –

também conhecida pelo nome de Grafcet, divide o processo em um 

número definido de passos separados por transições. É o núcleo da IEC 

61131-3, pois as outras linguagens são utilizadas apenas para descrever 

as ações realizadas a cada passo, bem como as lógicas combinatórias 

envolvidas.

3.4 SENSORES

Segundo Pires (2002), os sensores são indispensáveis em qualquer 

instalação automática. São eles que permitem obter informação sobre o 

funcionamento dos vários sistemas e da evolução do processo a ser controlado. 

Estão, por isso, associados a missões de monitoramento, supervisão e controle. 

Existem vários tipos de sensores adaptados a várias atividades e grandezas a 

medir. Em termos industriais, utilizam-se praticamente todo o tipo de sensores, mas 

existem algumas grandezas mais comuns.

Um sensor, para Rosário (2005), pode ser definido como um transdutor que 

altera a sua característica física interna devido a um fenômeno físico externo –

presença ou não de luz, som, gás, campo elétrico, campo magnético etc. Os 

sensores são utilizados em diversas áreas como:

a) automação Industrial – identificação de peças, medição, verificação de 

posição, etc.;

b) automação bancária e de escritório – leitura de código de barras, tarja 

magnética e identificação de impressão digital;

c) automação veicular – sensores de composição de gases do escapamento, 

sensores de temperatura e sensores de velocidade;
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d) automação residencial – sistemas de alarme, sensores para controle de 

temperatura ambiente, sensores de controle de luminosidade, sensores de 

detecção de vazamento de gás, sensores de presença para acendimento

automático de lâmpadas, etc.;

Um sensor muda seu comportamento sob a ação de uma grandeza física, 
podendo fornecer direta ou indiretamente um sinal que indica essa 
grandeza e convertendo uma quantidade física em um sinal elétrico. 
Quando opera diretamente, sob a mesma forma de energia, é chamado 
transdutor. O sensor de operação indireta altera suas propriedades, como a 
resistência, a capacitânci a ou a indutância, sob a ação de uma grandeza, de 
forma mais ou menos proporcional (DALLY; MCCONNEL, 1993 apud
ROSÁRIO, 2005 p.55).

Um sensor é um dispositivo que recebe um sinal ou estímulo e responde com 

um sinal elétrico que pode ser correlacionado com o estímulo. Isto é, baseia-se em

num determinado princípio ativo para converter uma determinada quantidade, 

propriedade ou estado, em outra passível de tratamento elétrico ou mecânico. O 

sinal de entrada pode ser uma quantidade, uma propriedade ou um estado, que o 

sensor converte numa quantidade elétrica de carga, tensão ou corrente e que pode 

ser amplificada e modificada por circuitos eletrônicos de aquisição. Os sensores são 

fundamentais em qualquer operação de controle. Qualquer processo pode ser 

caracterizado por quantidades, propriedades ou estados, as denominadas variáveis 

de processo, que podem ser medidas4. (PIRES, 2002).

Todos os dispositivos sensores, segundo Fonseca (2006), são compostos por 

elementos denominados transdutores, pois são capazes de transformar um tipo de 

energia em outro. A maior parte dos sensores é constituída por transdutores que 

convertem uma grandeza de entrada em uma grandeza elétrica, que pode ser 

processada por um circuito elétrico ou eletrônico. O referido autor define transdutor

como sendo todo dispositivo que recebe um sinal de entrada na forma de uma 

grandeza física, e fornece uma resposta na saída, da mesma espécie ou diferente, 

que produz certas características do sinal de entrada a partir de uma relação 

definida.

4 Interessam aqui as variáveis que podem ser medidas diretamente (pressã o, nível, temperatura, 
umidade, etc.). Existem outras, igualmente importantes, que não podem ser medidas, como é o caso 
da confiabilidade ou qualidade, por exemplo.
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3.4.1Critérios Para a Especificação de Sensores

No controle de processos discretos, segundo Rosário (2005), os sensores 

podem ser utilizados para controlar variáveis lógicas ou booleanas (sinais binários). 

Nesse caso, os mais empregados são os sensores de proximidade, em geral, 

usados, para detectar a presença de objetos. Eles podem ser mecânicos, ópticos, 

indutivos ou capacitivos. Segundo o referido autor, os critérios para especificação de 

sensores são divididos em três partes: variáveis de medida, características e classe

de proteção:

3.4.1.1 Variáveis de medida

Para Rosário (2005), no controle de processos contínuos, considerando uma 

das grandes áreas da automação, existem diferentes tipos de sensores capazes de 

medir as principais variáveis de controle, as quais podem ser classificadas como 

medidas de deslocamento, velocidade, pressão, vazão e temperatura. Os sinais são 

informações que representam valores ou variações de uma grandeza física. Um 

sinal pode ser classificado em função de sua necessidade, pode ser:

a) analógicos – é aquele que assume determinado valor compreendido dentro 

de uma escala. Entre os exemplos pode-se citar o valor da pressão 

indicado em um manômetro, o valor da tensão indicado em um voltímetro 

e o valor da temperatura indicado em um termômetro;

b) digital – é aquele que pode assumir um número finito de valores em 

determinada escala. Entre os exemplos podemos citar um relógio digital e 

um contador;

c) binário – é um sinal digital que pode assumir somente dois valores na 

escala, zero ou um.
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3.4.1.2 Características

Uma das principais características de um sensor é a sua linearidade, ou seja,

o grau de proporcionalidade entre o sinal gerado e a grandeza física. Quanto maior a 

linearidade, mais fácil é a resposta do sensor ao estímulo. Há também a faixa de 

atuação, o intervalo de valores da grandeza em que pode ser utilizado o sensor sem

causar sua destruição ou a imprecisão na leitura. Industrialmente são utilizadas 

algumas expressões para a especificação de sensores (ROSÁRIO, 2005):

a) acurácia – razão entre o valor real e o valor medido pelo sensor;

b) resolução – grandeza relacionada ao grau de precisão de leitura do sensor;

c) repetibilidade – variação dos valores lidos quando uma mesma quantidade 

é medida várias vezes;

d) range – limite superior e inferior da variável a ser lida pelo sensor;

e) sensibilidade e linearidade – índice associado à acurácia, resolução, 

repetibilidade e range.

3.4.1.3 Classe de Proteção

A especificação de sensores industriais segundo Rosário (2005), para

utilização em processos automatizados deve basear-se no grau e na classe de 

proteção estabelecida em normas de proteção internacional. Elas são indicadas por 

um símbolo composto de duas letras – IP, de International Protection – acrescido de 

dois dígitos que definem o grau e a classe de proteção. Por exemplo, em IP67 o 

primeiro dígito especifica o grau de proteção contra contato e penetração de material 

externo, e o segundo dígito, a classe de proteção contra penetração de água.

Primeiro Dígito Grau de Proteção

0 +,-./34- 64- /78/9:;:9<=<

>

Proteção contra penetração de corpos sólidos com diâmetro maior que 50mm. 

Sem proteção contra o acesso intencional, como o de uma mão, mas proteção 

contra o contato com um objeto de área grande.

Quadro 1 – Norma internacional de utilização de sensores segundo a classe de proteção.

Fonte: (ROSÁRIO, 2005, adaptado pelo Autor).



�5

Continuação quadro classe de proteção.

Primeiro Dígito Grau de Proteção

2
Proteção contra a penetração de corpos sólidos com di âmetro maior que 

12mm. Proteção contra o contato de um dedo ou objeto similar.

3
Proteção contra a penetração de corpos sólidos com diâmetro maior que 

2,5mm. Proteção contra ferramentas e fios com diâmetro maior que 2,5mm.

4
Proteção contra a penetração de corpos sólidos com diâmetro maior que 

1mm. Proteção contra ferramentas e fios com diâmetro maior que 1mm.

5

+,-./34- 9-6.,< =/8?7:.-7 8,/@B=:9:<:7 =/ 8?C D4- EG 8,/H/634- .-.<I 9-6.,< <

8/6/.,<34- =/ 8?p J<7 /I/ 64- 9-67/KB/ /6.,<, /J NB<6.:=<=/ 7B;:9: ente

para impedir a operação. Proteção completa contra contato.

O +,-./34- Q-6.,< < 8/6/.,<34- =/ 8?C +,-./34- 9-J8I/.< 9-6.,< 9-6.<.-C

R/KB6=- Tígito Grau de Proteção

0 Proteção não especificada

1
Proteção contra água gotejamento verticalmente. Queda de água não deve 

causar efeitos nocivos.

2

Proteção contra água gotejando verticalmente. Queda de água com o 

equipamento em um ângulo de inclinação de até 150 graus da sua posição 

normal não deve causar efeitos nocivos.

3
Proteção contra água gotejando e m um ângulo de até 60 graus da vertical. 

Spray de água não deve causar efeitos nocivos.

4
Proteção contra esguicho de água vindo de qualquer direção. Esguicho de 

água não deve causar efeitos nocivos.

5
+,-./34- 9-6.,< @<.-7 =/ GKB< H:6=-7 =/ NB<INB/, =:, /34-C e<.-7 =/ GKB< 64-

=/H/J 9<B7<, /;/:.-7 6-9:H-7C

6
Proteção contra fortes jatos de água. A ação não deve penetrar no 

equipamento em quantidade nociva.

7

Proteção contra água quando o equipamento está imerso em água sob 

determinadas condições de pressão e temperatura. À água não deve penetrar 

em quantidades nocivas.

8
O equipamento é adequado para submersão permanente sob condições 

descritas pelo fabricante.

Quadro 1 – Norma internacional de utilização de sensores segundo a classe de proteção.

Fonte: (ROSÁRIO, 2005, adaptado pelo Autor).

Os sensores mais conhecidos tem suas saídas do tipo 0-1, on-off. Saídas

binárias, no entanto, são consideradas sensores discretos. Dentre os sensores

discretos, há duas grandes classes. A primeira de sensores de contato mecânico e a 

segunda de sensores de proximidade (MORAES E CASTRUCCI, 2007).
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3.4.2 Sensores de Presença

Segundo Pires (2002), os sensores de presença são os mais comuns em 

aplicações industriais. Podemos considerar dois tipos de sensores de presença: com

e sem contato entre o sensor e o objeto cuja presença deve ser detectada. Os 

sensores com contato são ainda muito usados, devido ao fato de serem de fácil 

construção e relativamente baratos, embora se verifique uma utilização crescente de 

sensores sem contato.

3.4.2.1 Sensores de Presença com Contato

Estes tipos de sensores são, talvez, os mais usados na indústria, sendo 

denominados sensores de presença com contato, interruptores limit switches ou fins 

de curso. São muito comuns, devido ao seu preço relativamente reduzido, e por 

serem relativamente fáceis de construir. No entanto, apresentam sérios problemas 

operacionais relacionados com efeitos de oscilação da saída, podendo haver

deficiente contato interno ou oscilação momentânea desse contato. (PIRES, 2002).

São elementos geralmente construídos com um corpo robusto, seu 

acionamento é exercido por uma força de um objeto no sensor, realizando assim a 

detecção. Estes dispositivos sofrem bastante contato mecânico e consequentemente 

há desgaste sobre as peças com maior atrito. Para diminuir esses desgastes, os

dispositivos apresentam algumas características para cada aplicação como rodas, 

hastes, antenas, amortecedores entre outros, sendo fundamentais para um bom 

funcionamento do dispositivo (GERHART, 2010).
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%&'()* 9 – Exemplos de sensores de presença com contato

Fonte: (KAP, [2008]).

Os Sensores de contato, para Moraes e Castrucci (2007), apresentam

algumas configurações, definindo por alguns critérios como contatos normalmente 

aberto (NA) ou normalmente fechado (NF), contatos momentâneos ou permanentes, 

dois ou quatro pares de contato, atuação exercendo pressão e retardo na abertura 

ou fechamento de contatos. Os sensores de contato mecânico são utilizados para 

inúmeras aplicações. A seguir, serão abordados alguns destes contatos, conforme o 

referido autor:

a) Chave manipulo – são chaves bastante utilizadas por operadores para 

realizar a operação de um equipamento. Esses dispositivos são 

geralmente acionados utilizando as mãos ou os pés, caso o operador 

exerça uma atividade que utilize as mãos no processo;

b) Chave fim de curso – são dispositivos usados para efetuar um acionamento 

quando um objeto ou material entre em contato com o dispositivo, 

detectando assim a posição do mesmo. Esses dispositivos são conhecidos 

como Micro - Swich;

c) Chaves de nível –É utilizada para monitorar a variação de um nível de 

líquido num reservatório, estas ficam flutuando no líquido abrindo e 

fechando o contato conforme o nível do reservatório, para enviar um sinal 

através de um contato a um comando elétrico. São utilizados geralmente 

bulbos de mercúrio;
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d) Chaves de fluxo – é utilizada para detectar uma vazão fluindo.

Movimentando-se com a vazão de fluido como água, óleo ou gás, ativando

assim um contato;

e) Chave de pressão – são chaves acionadas na detecção de um nível de 

pressão que ultrapassa a tensão da mola, fazendo com que acione os 

contatos elétricos;

f) Chaves de temperatura – no que diz os referidos autores, são normalmente 

dos tipos bimetálicos e bulbo/capilar. Acionam um contato elétrico quando 

a temperatura ultrapassa a uma especificada.

3.4.2.2 Sensores de Presença sem Contato ou Sensor de Proximidade

Os sensores de presença sem contato são muito úteis, visto que não exigem

o contato com o objeto a detectar, permitindo grande flexibilidade de instalação, 

localização e operação. Assim, é possível minimizar a possibilidade de falha, isto é, 

não detectar um objeto. Além disso, por serem normalmente eletrônicos, permitem 

uma maior facilidade de ligação e integração em modernos sistemas de automação 

industrial. Por isso, é crescente a sua utilização na indústria. (PIRES, 2002).

Os sensores de proximidade, segundo Gerhart (2010), podem detectar 

objetos pela proximidade, presença ou passagem de corpos sólidos, líquidos e 

gasosos. Sua construção é composta por elementos eletrônicos sendo capaz de 

filtrar vibrações mecânicas. Estes dispositivos são bastante utilizados nas indústrias 

para detecção, pois apresentam características diversas para suas aplicações. A

seguir estão demonstrados os principais tipos de sensores utilizados na indústria.

3.4.2.2.1 Sensores de Presença Indutivos

Sensores indutivos, segundo Lima (2012), são componentes eletrônicos 

capazes de detectar a aproximação de um objeto sem a necessidade de contato 

físico entre o sensor e o acionador. Sendo assim, aumentando a vida útil do sensor 
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por não possuir peças móveis sujeitas a desgastes mecânicos. Eles também não 

necessitam de energia mecânica. Graças à elevada resistência dos componentes de 

alta tecnologia utilizados em seu circuito eletrônico, os sensores são particularmente 

capazes de operar em condições severas de trabalho, como a presença de 

lubrificantes, óleos, imersos na água, etc. Têm largas aplicações em máquinas

operatrizes, injetoras de plástico, indústria cerâmica, máquinas de embalagens, 

indústria automobilística, etc. A sua principal aplicação é a detecção de objetos 

metálicos, pois o campo emitido é eletromagnético.

Figura 10 – Campo eletromagnético gerado.

Fonte: (LIMA, 2012).

Segundo Rosário (2005), o sensor indutivo possui um circuito oscilador, 

baseado em um circuito LC5. Quando a indutância varia, a freqüência de oscilação 

também varia. Então, um circuito eletrônico percebe a variação da freqüência de 

oscilação e ativa a saída do sensor. Um circuito composto somente por um indutor e

um capacitor é oscilador por natureza. Esse circuito só não oscila eternamente 

porque existem perdas nos fios e nos próprios componentes. Para compensar essas 

perdas, é utilizado um amplificador. Normalmente, os sensores comerciais possuem 

um circuito oscilador interno, o que permite sua utilização com tensões contínuas, 24

Vcc. Dentre algumas aplicações industriais de sensores indutivos, podemos citar o 

sensor de final de curso de cilindro pneumático para verificar se um cilindro atingiu a 

posição desejada.

5 Um circuito LC consiste de um indutor e um capacitor.
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%&'()* 11 – Sensor indutivo industrial

Fonte: (FONSECA, 2006).

3.4.2.2.2 Sensores de Presença Capacitivos

Para Pires (2002), esses tipos de sensores baseiam-se no efeito de carga de 

um condensador de placas paralelas. Basicamente, se uma tensão alternada for

aplicada a uma placa metálica só é possível detectar corrente se existir movimento 

de cargas na placa. Uma maneira de obter essa carga é aproximar um metal da 

placa metálica, distâncias de alguns milímetros, formando assim um condensador 

em que o dielétrico é o ar. Nesse caso, a diferença de potencial provocará o 

aparecimento de cargas elétricas de sinais opostos em ambas as placas. Esse 

movimento de cargas é detectado pelo detector de corrente que também controla o 

transistor de saída a funcionar como interruptor. Os sensores capacitivos são 

geralmente maiores e mais caros que os indutivos. São também menos confiáveis, 

visto que podem ser afetados por metais, peças ou outros elementos colocados na 

proximidade, isto é, a colocação de um sensor capacitivo levanta geralmente mais 

problemas.
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%&'()* 12 – Diagrama esquemático de um sensor capacitivo mostrando seus componentes 
principais.

Fonte: (MAZZAROPPI, 2007). 

3.4.2.2.3 Sensores de Presença Ópticos ou Fotoelétricos

Um sensor óptico também conhecido como fotoelétrico, segundo Rosário 

(2005), é formado por um emissor e por um receptor de luz. O emissor de luz óptico 

pode ser um LED (diodo emissor de luz) ou uma lâmpada. O receptor é um 

componente fotossensível, isto é, sensível à luz, como o fototransistor, os fotodiodo 

ou resistores variáveis pela luz (LDR – light dimmer resistor). O principio de 

funcionamento de um sensor óptico baseia-se num circuito oscilador que gera uma 

onda convertida em luz pelo emissor. Um objeto, quando aproximado do sensor 

óptico, reflete a luz do emissor para o receptor. Um circuito eletrônico identifica essa 

variação e emite um sinal que poderá ser utilizado para inspeção e controle. Os 

sensores ópticos são capazes de detectar diferentes tipos de objetos, com exceção 

daqueles transparentes ou escuros. Existem três formas de um sensor óptico operar:

a) com reflexão – a luz é refletida no objeto e o sensor é acionado;

b) com barreira – o objeto bloqueia a passagem de luz e a saída do sensor é 

comutada;

c) com modo emissor-receptor – onde o emissor e o receptor estão montados 

separadamente e, quando o raio de luz é interrompido por um objeto 

colocado entre os dois, cessando a propagação da luz entre eles, o sinal 

de saída do sensor é comutado e, então, enviado ao circuito elétrico de 

comando.
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O referido autor trás que dentre as diversas aplicações industriais dos 

sensores de proximidade ópticos, podemos citar a contagem e o controle de altura 

de empilhamento de caixas, o controle do nível de fluídos, os sistemas de segurança 

em células de produção robotizadas, os sistemas automatizados de seleção de 

peças, a possibilidade de identificação do perfil de uma peça mediante a utilização 

de diversos sensores, o sistema de detecção de obstrução e parada, a identificação 

do sentido de movimento de uma peça, a medida de rotação e o fim de curso de um

motor.

%&'()* 13 – Diagrama esquemático de um sensor fotoelétrico mostrando seus componentes 
principais.

Fonte: (MAZZAROPPI, 2007). 

Para Fuentes (2005), os sensores fotoelétricos, também são conhecidos 

como sensores ópticos, manipulam a luz de forma a detectar a presença do 

acionador, que na maioria das aplicações é o próprio produto. Seu princípio de 

funcionamento baseia-se na transmissão e recepção de luz infravermelha, onde a 

mesma é invisível ao ser humano, podendo ser refletida ou interrompida por um 

objeto a ser detectado. Os fotoelétricos são compostos por dois circuitos básicos: 

um responsável pela emissão do feixe de luz, denominado transmissor, e o outro 

responsável pela recepção do feixe de luz, denominado receptor. O transmissor 

envia o feixe de luz através de um LED, que emite flashes, com alta potência e curta 

duração, para evitar que o receptor confunda a luz emitida pelo transmissor com a 

iluminação ambiente. O receptor é composto por um fototransistor sensível à luz,

que em conjunto com um filtro sintonizado na mesma frequência de pulsação dos 

flashes do transmissor, faz com que o receptor compreenda somente a luz vinda do 

transmissor.
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3.4.2.2.4 Sensores de Presença Ultra-sônicos

Sensor ultra-sônico, para Wendling (2010), é um tipo de sensor muito útil na 

detecção de objetos a certa distância, desde que estes não sejam muito pequenos e 

capazes de refletir esse tipo de radiação. O princípio de funcionamento desse 

sensor é o seguinte: um oscilador emite ondas ultra-sônicas em torno de 42 kHz,

que resultam em um comprimento de onda na ordem de alguns centímetros, 

permitindo detectar objetos relativamente pequenos. As ondas refletidas pelo objeto 

são captadas pelo sensor, fornecendo assim um sinal que pode ser processado,

trazendo informações sobre o objeto no qual ocorreu à reflexão. O sensor também 

pode funcionar como emissor e receptor em lugares separados, onde será detectada 

a presença de peças que bloquearam as ondas ultra-sônicas emitidas do emissor

para o receptor. Na figura abaixo, estão alguns exemplos de sensores ultra-sônicos:

a) com o conjunto emissor-receptor no mesmo local; b) com emissor e receptor 

separados; c) uma aplicação na medição de nível em tanques. 

aV
bV c)

Figura 14 – Exemplo de alguns tipos de sensores ultra-sônicos.

Fonte: (WENDLING, 2010).

Segundo Fuentes (2005), o sensor ultra-sônico pode ser apresentado por três 

módulos principais: o transdutor ultra-sônico, a unidade de processamento e o 

estágio de saída. O transmissor ultra-sônico é acionado por um curto intervalo de 

tempo, produzindo ondas ultra-sônicas. Este módulo é composto geralmente por um 

cristal piezoelétrico. O transmissor produz ondas ultra-sônicas na faixa entre 30 –

300 kHz, portanto inaudíveis para o ser humano. Na maioria dos sensores, o

transmissor alterna a função de transmissor e receptor, isto é, assim como receptor 

ele operará também como um sensível microfone. Filtros internos verificam se o 

sinal captado é proveniente de um eco do transmissor. A repetição dos pulsos ultra-
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sônicos, depende do projeto do sensor, ficam compreendidas na faixa entre 1Hz e 

100Hz.

Figura 15–Pulsos sendo emitidos e reflex ões captadas pelo sensor ultra -sônico.

Fonte: (FONSECA, 2006).

Segundo Rosário (2005), um sensor ultra-sônico é constituído de cristais, 

como o quartzo, que possuem como característica importante o efeito piezoelétrico.

Ou seja, quando aplicamos uma força de tração ou compressão no cristal, aparece 

uma tensão proporcional à força aplicada (conversão de força em tensão). Quando

se aplica uma tensão no cristal, ele se comprime ou expande automaticamente. Em 

decorrência, ao aplicar-se uma tensão alternada em um cristal ele vibrará na mesma 

frequência da tensão aplicada (conversão de tensão em movimento). Assim, o 

sensor ultra-sônico aplica uma tensão alternada em alta frequência no cristal, 

fazendo com que vibre e emita um som em alta frequência (conversão de tensão em 

movimento). Depois, o circuito do sensor passa a ler a tensão no cristal para receber 

o eco do sinal que foi emitido (conversão de força ou movimento em tensão).



55

Figura 16 – Modos de Operação sensores ultra -sônicos

Fonte: (SIEMENS®, [2008]).

Para Fonseca (2006), um sensor ultra-sônico é um sensor eletrostático que 

emite impulsos periodicamente e capta seus ecos resultantes do choque das 

emissões com objetos situados no seu campo de ação. A distância do objeto é 

calculada por meio do tempo de atraso do eco em relação ao momento da emissão

do sinal. Esta informação é convertida para uma faixa de sinal elétrico, como uma 

faixa de corrente de 4 miliamperes a 20 miliamperes por exemplo, e enviada a um 

dispositivo que irá ler este sinal. Este tipo de sensor é utilizado com bastante eficácia 

em sistemas de medição de nível em reservatórios. Com um principio de 

funcionamento semelhante, existe ainda o medidor do tipo radar que também mede 

a distância de um determinado objeto através da reflexão de ondas, porém trabalha 

com ondas eletromagnéticas ao invés de ondas mecânicas como as do ultra-som.

As aplicações na medição de nível com estes dois sensores diferem de acordo com 

o tipo de fluido de processo que se utiliza, se há formação ou não de espuma na 

superfície, entre outros fatores.
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Figura 17 – Principio de Funcionamento do sensor ultra -sônico.

Fonte: (FONSECA, 2006)

Os sensores de proximidade ultra-sônicos, segundo Fuentes (2005), são 

equipados com um LED para indicação do seu estado (ON ou OFF), alguns modelos 

apresentam ainda um ajuste de sensibilidade através de um potenciômetro. Outros 

modelos apresentam dois potenciômetros para um ajuste da zona morta e do 

alcance máximo, formando uma janela de detecção. O referido autor possui algumas 

observações práticas, sendo elas:

a) tamanho mínimo do objeto – dependendo do tamanho do objeto a ser 

detectado não ocorrerá a reflexão das ondas acústicas. Portanto, um teste 

prático deve ser realizado para a aplicação;

b) tipo do objeto – preferencialmente o material deve ser sólido, líquido, 

pulverizado ou granulado. O sensor não é capaz de detectar materiais 

absorventes de som. Com a utilização de barreiras ultra-sônicas podem 

ser detectados: tecido grosso, algodão, espuma de borracha e lã de rocha. 

É possível detectar materiais transparentes, pretos ou reflexivos, que em 

sensores fotoelétricos podem causar problemas de detecção.

c) distância mínima do objeto – o sensor de proximidade ultra-sônico

necessita de um tempo mínimo de processamento para detectar a onda 

refletida. Portanto, existirá uma zona morta próxima ao sensor. Esta área 

deve ser respeitada para evitarem-se erros de detecção ou instabilidades.
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d) posição do objeto – semelhantemente aos sensores fotoelétricos, que

operam com reflexão da luz, a onda ultra-sônica deve refletir-se no objeto. 

O ângulo de reflexão passa a ser limitado a uma variação de poucos graus 

( +3° - +5°) em relação à posição perpendicular. Superfícies irregulares 

também podem causar problemas de detecção.

Figura 18 – Exemplos de aplicações de sensores ultra -sônicos.

Fonte: (GRANADO, 2005).

Um dispositivo muito utilizado também na automação são os relés. Segundo

Silva (2007), são elementos fundamentais de manobra de cargas elétricas, pois 

permitem a combinação de lógicas no comando, bem como a separação dos 

circuitos de potência e comando. Os mais simples constituem-se de uma carcaça 



5"

com cinco terminais. Os terminais 1 e 2 correspondem a bobina de excitação. O

terminal 3 é o de entrada, e os terminais 4 e 5 correspondem aos contatos 

normalmente fechado (NF) e normalmente aberto (NA), respectivamente. Uma 

característica importante dos relés, como pode ser observada na figura abaixo, é

que a tensão nos terminais 1 e 2 pode ser 2 Vcc, 12 Vcc ou 24 Vcc, enquanto 

simultaneamente os terminais 3, 4 e 5 podem trabalhar com 110Vca ou 220 Vca

simultaneamente. Ou seja, não há contato físico entre os terminais de acionamento 

e os de trabalho. Este conceito permitiu o surgimento de dois circuitos em um painel 

elétrico:

a) circuito de comando – neste encontra-se a interface com o operador da 

máquina ou dispositivo e, portanto trabalha com baixas correntes, ou seja, 

até 10A e/ou baixas tensões;

b) circuito de potência – é o circuito onde se encontram as cargas a serem 

acionados, tais como motores, resistências de aquecimento, entre outros.

Neste podem circular correntes elétricas da ordem de 10A ou mais, e 

atingir tensões de ate 760V.

Figura 19 – Diagrama esquemático de um relé

Fonte: (SILVA, 2007).

O fusível também é um componente elétrico que tem a importante finalidade 

de interromper a passagem da corrente elétrica em um circuito, quando esta assume 

um valor muito acima do especificado, protegendo assim os outros componentes 

desse circuito. O fusível, então é classificado como um dispositivo de proteção 

simples e econômico, sendo utilizado principalmente em aplicações domésticas e na 

indústria leve. Quando o fusível atua, torna-se necessária a sua substituição. Deve-

se proceder a verificação do circuito para se identificar a causa da queima do fusível, 
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só então fazendo a substituição, tomando-se as devidas ações de segurança. Há 

vários tipos de fusíveis, cada qual apropriado a uma ou mais aplicações. A seguir 

serão dadas algumas aplicações sobre alguns tipos de fusíveis (HENRIQUE,

[2012]):

a) fusível Cartucho – são produzidos colocando-se o elemento fusível no 

interior de um cilindro de vidro, papel ou material sintético. Os fusíveis de 

vidro são utilizados em circuitos de baixa potência e circuitos eletrônicos, 

onde o vidro transparente possibilita uma análise visual do estado do 

fusível sem a retirada do mesmo do circuito;

b) fusível Diazed - são produzidos em material cerâmico, em formato que 

lembra uma garrafinha e são utilizados na proteção de curto-circuito em 

instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. Quando

instalados, normalmente permitem o seu manuseio sem riscos de toque 

acidental.

c) fusível NH – são construídos colocando-se o elemento fusível no interior de 

um corpo de cerâmica em formato de paralelepípedo, com lâminas de 

material condutor (contatos ou “facas”) dispostas longitudinalmente, 

possuindo também um indicador de abertura do fusível. Esses fusíveis são 

usados na proteção de sobrecorrentes de curto-circuito e sobrecarga em 

instalações elétricas industriais.
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4 PNEUMÁTICA

Segundo De Negri (2001), conforme estabelecido na ISSO 5598 – Sistemas e 

Componentes Hidráulicos e Pneumáticos – Terminologia, a pneumática refere-se à 

ciência e tecnologia que trata do uso do ar ou gases neutros como meio de 

transmissão de potência. Dentro deste contexto, podem-se identificar dois domínios 

tecnológicos distintos. O primeiro refere-se à produção, condicionamento e

distribuição do ar comprimido, compreendendo o estudo de processos de 

compressão, filtragem e secagem, assim como o desenvolvimento tecnológico e 

dimensionamento dos componentes para realizar estas funções. Alimentados pela 

fonte de ar comprimido estão os circuitos pneumáticos, que incluem válvulas e 

cilindros interligados através de tubulações, tendo como objetivo a conversão, de 

forma controlada, da energia pneumática em energia mecânica de translação ou de 

rotação. O circuito pneumático é entendido como parte de um sistema pneumático, o

qual engloba também os sensores, controladores, circuitos elétricos e demais 

componentes que viabilizam a automação ou controle de um processo. A 

pneumática vem ampliando cada vez mais sua presença na indústria, em face da 

capacidade de realizar ações rápidas e de forma segura, principalmente quando se 

trata de servir como atuação mecânica em equipamentos com ciclos operacionais 

complexos.

4.1 HISTÓRIA PNEUMÁTICA

No velho testamento, são encontradas referências ao emprego do ar 

comprimido na fundição de prata, ferro, chumbo e estanho. A história demonstra que 

há mais de 2000 anos os técnicos construíram máquinas pneumáticas, produzindo 

energia pneumática por meio de um pistão. Como instrumentos de trabalho,

utilizavam um cilindro de madeira dotado de êmbolo. Os antigos aproveitavam ainda 

a força gerada pela dilatação do ar aquecido e a força produzida pelo vento. Durante 

um longo período, o desenvolvimento da energia pneumática sofreu paralisação, 

renascendo apenas nos séculos XVI e XVII, com as descobertas dos grandes
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pensadores e cientistas como Galileu, Otto Von Guericke, Robert Boyle, Bacon e 

outros, que passaram a observar as leis naturais sobre compressão e expansão dos 

gases (PARKER, 2000).

Um longo caminho foi percorrido, das máquinas impulsionadas por ar 

comprimido na Alexandria aos engenhos pneumo-eletrônicos atuais. Portanto, o 

homem sempre tentou aprisionar esta força para colocá-la a seu serviço, com um 

único objetivo de controlá-la e fazê-la trabalhar quando necessário. Atualmente, o 

controle do ar suplanta os melhores graus de eficiência, executando operações sem 

fadiga, economizando tempo, ferramentas e materiais, além de fornecer segurança 

ao trabalho (PARKER, 2000). 

Para Nelli Silva (2002), a pneumática é o ramo da engenharia que estuda a 

aplicação do ar comprimido para a tecnologia de acionamento e comando. Na 

verdade, o uso do ar comprimido como fonte de energia pelo homem vem desde 

2550 AC. Nessa época eram fabricados foles e órgãos que essencialmente geram 

sons baseados no escoamento do ar sob pressão em tubos com furos. O ar 

comprimido era produzido por uma bomba acionada manualmente. No século XIX, 

surgiram as primeiras máquinas pneumáticas complexas, as locomotivas e 

perfuratrizes nas minas de carvão. Essas máquinas utilizavam vapor superaquecido 

e não ar comprimido propriamente dito, mas os princípios envolvidos no 

funcionamento são idênticos. No entanto, foi no século XX, que a pneumática 

passou a ser aplicada na automação industrial e se desenvolveu ao ponto que é 

conhecida hoje.

Segundo o referido autor, atualmente existem várias aplicações da 

pneumática no meio industrial e mesmo no dia a dia, como: prensas pneumáticas, 

dispositivos de fixação de peças em máquinas ferramenta e esteiras, acionamento 

de portas de um ônibus urbano ou dos trens do metrô, sistemas automatizados para 

alimentação de peças, robôs industriais para aplicações que não exijam 

posicionamento preciso, freios de caminhão, parafusadeiras e lixadeiras, broca de 

dentista, pistola de pintura, correio pneumático, etc.

Antes de fazer uma abordagem sobre os elementos utilizados em uma 

automação pneumática e/ou eletropneumática, é importante descrever essa 

tecnologia, assim conforme Fialho (2003), pode-se definir alguns conceitos 

relacionados à pneumática:
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a) Pneumática – tem como base a palavra grega Pneuma que significa fôlego, 

sopro, vento. Pode-se dizer então que pneumática é a ciência que estuda 

os movimentos e fenômenos dos gases;

b) Eletropneumática – campo da pneumática que utiliza energia elétrica para

o funcionamento das válvulas direcionais e também para alimentar os 

sensores que fazem o monitoramento do processo, utilizados em conjunto

com elementos pneumáticos;

c) Pneutrônica – além de dispositivos elétricos, também são utilizados 

dispositivos eletrônicos como: CLP, sensores eletrônicos, dispositivos de 

interface, redes, entre outros. 

4.2 CARACTERISTICAS, VANTAGENS E DESVANTAGENS DA PNEUMÁTICA

Segundo Fialho (2003), comparativamente à hidráulica, a pneumática é sem 

dúvida o elemento mais simples, de maior rendimento e de menor custo que pode 

ser utilizado na solução de muitos problemas de automatização. Fato este devido a 

uma série de características próprias de seu fluído de utilização, que no caso é o ar. 

Algumas dessas características/vantagens são:

a) quantidade – o ar para ser comprimido existe em quantidades ilimitadas;

b) transporte – o ar comprimido é transportado por meio de tubulações, não 

existindo para esse caso a necessidade de linhas de retorno, como é feito

nos sistemas hidráulicos;

c) armazenagem – ao contrário da hidráulica, que durante o funcionamento do 

circuito faz-se necessário o contínuo trabalho da bomba para a circulação 

do fluido que se encontra armazenado em um tanque anexo ao 

equipamento, em pneumática o ar é comprimido por um compressor e

armazenado em um reservatório. Assim, não sendo necessário que o 

compressor trabalhe continuamente, mas somente quando a pressão cair 

a um determinado valor mínimo ajustado em um pressostato;

d) temperatura – diferentemente do óleo que tem sua viscosidade afetada 

pela variação da temperatura, o ar comprimido é insensível às oscilações 
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desta, permitindo um funcionamento seguro, mesmo em condições

extremas;

e) segurança – o ar comprimido não apresenta perigos de explosão ou 

incêndio, mesmo que houvesse explosão por falha estrutural de um 

componente, tubulação, mangueira ou mesmo do reservatório de ar 

comprimido, a pressão do ar utilizado em pneumática é relativamente

baixa (6 a 12bar);

f) limpeza – uma vez que o fluido de utilização é o ar comprimido, não há risco 

de poluição ambiental, mesmo ocorrendo eventuais vazamentos nos 

elementos mal vedados. Este fato torna a pneumática um sistema 

excelente e eficiente para aplicação na indústria alimentícia e 

farmacêutica;

g) construção – uma vez que as pressões de trabalho são relativamente 

baixas quando comparadas à hidráulica, seus elementos de comando e 

ação são menos robustos e mais leves, podendo ser construídos em liga 

de alumínio, tornando seu custo relativamente menor, portanto mais 

vantajoso;

h) velocidade – é um meio de trabalho que permite alta velocidade de 

deslocamento, em condições normais entre 1 e 2m/s, podendo atingir 

10m/s no caso de cilindros especiais e 500.000 rpm no caso de turbinas 

pneumáticas;

i) regulagem – não possuem escala de regulagem, isto é, os elementos são 

regulados em velocidade e força, conforme a necessidade de aplicação, 

sendo da escala de zero ao máximo do elemento;

j) segurança contra sobrecarga – diferentemente dos sistemas puramente 

mecânicos ou eletroeletrônicos, os elementos pneumáticos podem ser 

solicitados, em carga, até parar, sem sofrer qualquer dano, voltando a 

funcionar normalmente tão logo cesse a resistência;

Para Parker (2000), algumas das desvantagens da pneumática são:

a) o ar comprimido necessita de uma boa preparação para realizar o trabalho 

proposto: remoção de impurezas, eliminação de umidade para evitar 

corrosão nos equipamentos, engates ou travamentos e maiores desgastes

nas partes móveis do sistema;
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b) os componentes pneumáticos são normalmente projetados e utilizados a 

uma pressão máxima de 1723,6 kPA. Portanto, as forças envolvidas são 

pequenas se comparadas a outros sistemas. Assim, não é conveniente o 

uso de controles pneumáticos em operação de extrusão de metais. 

Provavelmente, o seu uso é vantajoso para recolher ou transportar as 

barras extrudadas;

c) velocidades muito baixas são difíceis de serem obtidas com o ar 

comprimido devido às suas propriedades físicas. Neste caso, recorre-se a 

sistemas mistos, hidráulicos e pneumáticos;

d) o ar é um fluido altamente compressível, portanto, é impossível se obterem 

paradas intermediárias e velocidades uniformes. O ar comprimido é um 

poluidor sonoro quando são efetuadas exaustões para a atmosfera. Esta 

poluição pode ser evitada com o uso de silenciadores nos orifícios de 

escape.

VANTAGENS DESVANTAGENS

Incremento da produção com investimento 
relativamente pequeno. 

O ar comprimido necessita de uma boa preparação 
para realizar o trabalho proposto satisfatoriamente. 
Portanto, a remoção de impurezas e a e liminação de 
umidade são fundamentais para evitar a corrosão 
nos equipamentos, ou travamentos e maiores 
desgastes nas partes móveis do sistema.

Redução dos custos operacionais. A 
rapidez nos movimentos pneumáticos e a 
libertação do operário (homem) de 
operações repetitivas possibilitam o 
aumento do ritmo de trabalho, aumento de 
produtividade e, portanto, um menor custo 
operacional.

Os componentes pneumáticos são normalmente 
projetados para trabalhar a uma pressão máxima de 
1500kPa. Portanto, as forças envo lvidas são 
pequenas comparadas a outros sistemas. Assim, não 
é conveniente o uso de controles pneumáticos em 
operação de extrusão de metais. Provavelmente, o 
seu uso é vantajoso para recolher ou transportar as 
barras extrudadas.

Robustez dos componentes d os
equipamentos pneumáticos. A robustez 
inerente aos pneumáticos torna -os
relativamente insensíveis a vibrações e 
golpes, permitindo que ações mecânicas 
do próprio processo sirvam de sinal para 
as diversas sequências de operação; são 
de fácil manutenção.

Velocidades muito baixas são difíceis de serem 
obtidas com ar comprimido devido às suas 
propriedades físicas. Neste caso, recorre -se a 
sistemas mistos (hidráulicos e pneumáticos.

Facilidade de implantação. Pequenas 
modificações nas máquinas convencionais ,
aliadas à disponibilidade de ar comprimido, 
são os requisitos necessários para 
implantação dos controles pneumáticos.

O ar é um fluido altamente compressível; portanto, é 
impossível obter paradas intermediárias e 
velocidades uniformes.
O ar comprimido é um poluidor sonoro quando são 
efetuadas exaustões para a atmosfera. Essa poluição 
pode ser evitada com o uso de silenciadores nos 
orifícios de escape.

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens da pneumática.

Fonte: (SENAI, 2003).
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Continuação vantagens e desvantagens pneumática

Resistência a ambientes hostis. Poeira, 
atmosfera corrosiva, oscilações de 
temperatura, umidade, submersão em 
líquidos raramente prejudicam os 
componentes pneumáticos, quando 
projetados para essa finalidade.
Simplicidade de manipulação. Os controles 
pneumáticos não necessitam de operários 
super especializados para sua 
manipulação.
Segurança. Como os equipamentos 
pneumáticos envolvem sempre pressões 
moderadas, tornam-se seguros contra 
possíveis acidentes, quer c om pessoal, 
quer no próprio equipamento, além de 
evitar problemas de explosão.
Redução do número de acidentes. A fadiga 
é um dos principais fatores que levam à 
falha humana e favorecem acidentes; a 
implantação de controles pneumáticos 
reduz o número de operações repetitivas.

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens da pneumática.

Fonte: (SENAI, 2003). 

4.3 ATUADORES PNEUMÁTICOS

Os atuadores pneumáticos, também conhecidos como cilindros pneumáticos 

segundo Micro (2010), são dispositivos que transformam a energia potencial do ar 

comprimido em energia cinética ou em prensores. Basicamente, consistem em um 

recipiente cilíndrico provido de um êmbolo ou pistão. Ao introduzir certa vazão de ar 

comprimido, este se expande dentro da câmara e provoca um deslocamento linear.

Se for acoplada uma haste rígida ao êmbolo, este mecanismo será capaz de 

empurrar um corpo, ou simplesmente prendê-lo. A força é proporcional à pressão do 

ar e à superfície do pistão.

Segundo SENAI (2003), os atuadores pneumáticos são dispositivos que estão 

localizados no final de um circuito pneumático, onde se realizam os trabalhos 

mecânicos após o ar comprimido percorrer todo o circuito. Significa dizer que os 

atuadores pneumáticos convertem energia pneumática em mecânica. Quando o ar 

comprimido aciona esses atuadores, pode-se observar o fenômeno de 

transformação da energia pneumática em energia mecânica, podendo ser força ou 

troque nos dois sentidos de movimento do atuador. Estes atuadores podem ser 



  

divididos em dois grupos: os lineares que são aqueles que convertem energia 

pneumática em movimento linear ou alternativo, nesta família os mais utilizados são 

os cilindros pneumáticos, ou podem ser atuadores rotativos que são aqueles que 

convertem a energia pneumática em momento torsor (torque), com movimento

limitado ou contínuo. Neste caso temos os osciladores e os motores pneumáticos.

Figura 20 – Principais componentes mecânicos de um cilindro.

Fonte: (MUGGE, 2008).

Para Fialho (2003); SENAI (2003), os atuadores pneumáticos lineares estão

classificados basicamente em duas famílias, sendo atuadores pneumáticos lineares 

de simples efeito e atuadores pneumáticos lineares de duplo efeito, onde segue

abaixo mais detalhadamente.

4.3.1 Atuadores Pneumáticos Lineares de Simples Efeito

Os cilindros de simples efeito, também conhecidos como de simples ação,

realizam trabalho recebendo ar comprimido em apenas um de seus lados. Em geral,

o movimento de avanço é o mais utilizado para a atuação com ar comprimido, sendo 

o movimento de retorno efetuado através de mola ou por atuação de uma força 

externa devidamente aplicada. A força da mola é calculada apenas para que se 

possa repor o êmbolo do cilindro à sua posição inicial com velocidade 

suficientemente alta, sem absorver energia elevada. O curso dos cilindros de 

simples ação está limitado ao comprimento da mola. Por esta razão, não são 

fabricados cilindros de simples ação com atuação por mola com mais de 100mm. Os 

cilindros de simples ação são especialmente utilizados em operações que envolvam
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fixação, expulsão, extração e prensagem, entre outras. Os cilindros de simples ação 

podem ainda ser construídos com elementos elásticos para reposição. Podem ser 

ainda membrana, onde o movimento de retorno é feito por uma membrana elástica 

presa a haste. A vantagem da membrana está na redução do atrito, porém a 

limitação da força nestes casos se torna uma desvantagem. Estes cilindros são 

usados especialmente em situações de pequenos espaços disponíveis para 

operações de fixação e indexação de peças ou dispositivos. MUGGE (2008).

Para Nelli Silva (2002), os cilindros de simples efeito consistem de um pistão 

com uma mola, que ao se reduzir a pressão esta retorna o pistão. Entre as 

características temos o consumo de ar num sentido, forças de avanço reduzidas em

10% devido à mola, maior comprimento e cursos limitados e baixa força de retorno 

devido à mola. Possui várias aplicações, em especial em situações de segurança,

como freios de caminhão. Estes ficam normalmente fechados sob a ação da mola, 

abrindo apenas quando o motor do caminhão está em funcionamento e fornecendo 

pressão. Em caso de falha do motor, os freios travam.

aV

bV

WV

Figura 21 – a) Forma construtiva; b) Simbologia; c) Exemplo de atuadores de simples ação.

Fonte: (MUGGE, 2008).
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4.3.2 Atuadores Pneumáticos Lineares de Duplo Efeito

Segundo Fialho (2003), são atuadores em que a alimentação e exaustão 

ocorrem por conexões localizadas em ambas as extremidades do atuador. Seu 

princípio funcional baseia-se através de determinada sequência de etapas. Em

estado normalmente não acionado, o atuador que é comandado por uma válvula 

controladora direcional é mantido recuado em função do ar que mantém preenchido 

sua câmara frontal. Ao ser comutada uma válvula controladora, será permitido que o 

ar comprimido provindo da linha de alimentação seja injetado através de uma 

mangueira, elevando-se a pressão na câmara traseira até o ponto de superar as 

forças de atrito que estiverem se opondo ao movimento da haste, provocando com 

isso sua extensão. Enquanto a válvula controladora permanecer acionada, a 

pressão do ar continuará no interior do cilindro pneumático, mantendo assim a haste 

distendida. Somente quando a válvula é comutada novamente para o sentido oposto 

é que o fluxo de ar para o interior da câmara traseira do atuador é cessado, servindo 

agora, a mesma conexão para a exaustão do ar. O ar provindo da linha passa a ser 

insuflado pela conexão à câmara frontal, provocando com isso o retorno da haste.

aV

bV

WV

Figura 22 – a) Funcionamento; b) Simbologia; c) Exemplo de atuadores de duplo efeito.

Fonte: (MUGGE, 2008).

Os atuadores de duplo efeito também designados por dupla ação, são 

empregados em todos os casos em que é necessária força nos dois sentidos do 

movimento. Entretanto, devendo-se observar que os esforços de flexão sobre a 
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haste dos cilindros devem ser evitados ao máximo, através do uso de guias, 

fixações oscilantes, etc., para que não haja desgaste acentuado de bucha, gaxeta 

do mancal e gaxeta do êmbolo (MARINS, 2009).

4.3.3 Atuadores Pneumáticos Rotativos

Segundo Gorgulho Júnior (2007), os atuadores pneumáticos rotativos 

transformar o movimento linear do cilindro de dupla ação num movimento rotativo 

com ângulo limitado de rotação. Podem ser do tipo rotativo com cremalheira ou

rotativo de palheta.

a) Atuadores Rotativos com Cremalheira – para Hermini (2007), neste tipo de 

cilindro, a haste do êmbolo tem um perfil dentado (cremalheira). Esta 

cremalheira aciona uma engrenagem, transformando o movimento linear 

num movimento rotativo à esquerda ou direita, sempre de acordo com o 

sentido do curso. Os campos de rotação mais usuais são de 45°, 90°,

180°, 290°, até 720°. Um parafuso de regulagem possibilita a 

determinação do campo de rotação parcial, dentro do total. O torque 

depende da pressão de trabalho, do diâmetro do êmbolo e da relação de 

transmissão. Esse cilindro é utilizado para virar peças, curvar tubos, 

regular instalações de ar condicionado, movimento de válvulas de 

fechamento e válvulas borboleta, etc.;

b) Rotativo de Palheta – segundo Hermini (2007), com este também é 

possível um movimento angular limitado. O movimento angular raramente

vai além de 180°. Esses elementos são adequados para robótica e 

manuseio de material onde houver falta de espaço, também na abertura e 

fechamento de válvulas de grande porte e na rotação de peças ou 

dispositivos. Quando o ar é admitido sob pressão em sua câmara, aciona a 

palheta, que funciona com um êmbolo. O ar sob pressão atua sobre a 

palheta e esta gira o eixo ao qual está presa, realizado o movimento.
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4.4 VÁLVULAS DIRECIONAIS

Os atuadores pneumáticos, componentes para máquinas de produção, para 

desenvolverem suas ações produtivas, devem ser alimentados ou descarregados 

convenientemente, no instante em que desejarmos, ou de conformidade com o 

sistema programado. Portanto, basicamente, de acordo com seu tipo, as válvulas 

servem para orientar os fluxos de ar, impor bloqueios, controlar suas intensidades de 

vazão ou pressão. (PARKER, 2000).

A função das válvulas direcionais, segundo Micro (2010), é de permitir, 

orientar ou interromper um fluxo de ar. Para distribuir o ar aos elementos de 

trabalho, são conhecidas também como válvulas de distribuição. Constituem os 

instrumentos de comando de um circuito. Também são utilizadas em tamanhos 

menores como emissoras ou receptoras de sinais para o comando das válvulas 

principais do sistema, e ainda em funções de tratamento de sinais.

São todas as válvulas que, ao receberem um impulso pneumático, 
mecânico, ou elétrico, permitem que haja fluxo de ar pressurizado para 
alimentar determinado(s) elemento(s) do automatismo. Também são 
válvulas de comando, as que permitem c ontrolar o fluxo do ar para os 
diversos elementos do sistema, mediante ajuste mecânico ou elétrico, as 
que permitem o fluxo em apenas um sentido, os elementos lógicos, as 
controladoras de pressão e as temporizadas (FIALHO 2003 p.109).

Para Marins (2009), em esquemas pneumáticos usam-se símbolos gráficos

para descrições de válvulas. Estes símbolos não caracterizam os diferentes tipos de 

construção, mas somente a função das válvulas. As válvulas direcionais 

caracterizam-se por:

a) número de posições;

b) número de vias;

c) posição de repouso;

d) tipo de acionamento; 

e) tipo de retorno;

f) vazão.

Numero de posições é a quantidade de movimentos que uma válvula pode 

exercer ou permanecer sob a ação por certo tempo. Por exemplo, tem-se uma 

torneira comum que pode estar fechada ou aberta permitindo assim passagem de 

água, neste caso há duas posições, torneira fechada e torneira aberta. Na figura 
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abaixo, pode-se ver um resumo das posições das válvulas direcionais.

(CERQUEIRA, 2010).

Figura 23- Resumo das válvulas direcionais

Fonte: (CERQUEIRA, 2010)

Vias das válvulas para Mugge (2008), é a quantidade de manobras distintas 

que uma válvula direcional pode executar ou permanecer sob a ação de seu 

acionamento. São representadas por um retângulo, e este retângulo divido em 

quadrados. A quantidade de quadrados representa o número de posições que a 

válvula pode assumir.

Figura 24 – Exemplos de vias de válvulas

Fonte: (MUGGE, 2008).

Segundo o referido autor o tipo de acionamento das válvulas é diversificado 

do usuário e podem ser tanto musculares, mecânicos, pneumáticos, elétricos e 

combinados. Estes elementos são representados por símbolos normalizados e são 

escolhidos conforme a necessidade da aplicação da válvula direcional. Os símbolos 

dos elementos são desenhados horizontalmente nos quadrados.
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Figura 25 – Tipos de Acionamento e simbologia

Fonte: (MUGGE, 2008).

Nas eletroválvulas segundo Micro (2010), o sinal que origina a comutação é 

de natureza elétrica, excitando um solenoide que por ação magnética provoca o 

deslocamento de um núcleo móvel interno que habilita ou não a passagem do fluido. 

Nos comandos eletropneumáticos, uma válvula piloto de comando direto envia o 

sinal pneumático que desloca o distribuidor principal. 

Para De Negri (2001), o emprego de CLPs no processamento de informações 

é a tendência de mercado hoje. Porém, a utilização de circuitos puramente 

pneumáticos é pertinente em determinadas situações, como processamentos não 

excessivamente complexos e ambientes agressivos com poeira, umidade e 

vibração. A utilização de relés no processamento de sinais cada vez mais está 

sendo desconsiderada em função destes terem as mesmas restrições de ambiente 
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operacional que o CLPs, mas com custo comparativamente mais alto e sem dispor 

da flexibilidade de programação daqueles. Uma tendência de mercado está sendo a 

substituição dos CLPs por computadores industriais que aliam a potencialidade de 

processamento de informações de um PC com a robustez e facilidade de 

programação dos CLPs.
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5 METODOLOGIA

Neste capítulo será feita uma abordagem sobre os passos e procedimentos

utilizados para a obtenção do projeto de automação para o sistema de limpeza dos 

silos de resíduos da empresa BRF – Brasil Foods S.A.® unidade industrial de Videira 

– SC. Inicialmente será feito um levantamento dos dados do sistema atual em

campo, seguindo das especificações dos sensores, dimensionamento do CLP, 

especificações dos atuadores e válvulas pneumáticas. Por fim, será feito o

desenvolvimento do programa aplicativo para o CLP. 

5.1 VERIFICAÇÕES DOS DADOS DO SISTEMA ATUAL EM CAMPO.

O sistema atual será verificado in loco de forma visual, associado com a 

retirada de fotos e levantamento de dados. O levantamento dos dados operacionais

do sistema será realizado através de três entrevistas com os supervisores de cada 

turno. Assim, será feito o preenchimento do Quadro 3, a fim de obter os dados de

cada turno de abate e processamento de aves. Também estarão contidos no quadro

os horários das limpezas do sistema atual, realizada manualmente pelos operadores 

de processo.

DADOS OPERACIONAIS
NOME DO COLABORADOR
FUNÇÃO NA EMPRESA
TURNO DE TRABALHO
DATA DA ENTREVISTA _____/_____/______ HORA DA ENTREVISTA ____:____
HORARIO DO TUR NO
HORÁRIO DAS LIMPEZAS DO 
SISTEMA ATUAL

HORÁRIOS DOS INTERVALOS
DURAÇÃO DOS 

INTERVALOS
(minutos)

MOTIVO DO INTERVALO

DIFICULDADES ENCONTRADAS 

Quadro 3 - Formulário dados operacionais do sistema .

Depois de concluído essa primeira etapa, serão realizadas quatro entrevistas 

e preenchido o Quadro 4. As entrevista acontecerão com um técnico mecânico da

manutenção com grande experiência do sistema e com o supervisor de manutenção,

a fim de verificar o funcionamento do sistema, possíveis melhorias e somatória das 
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intervenções realizadas pela manutenção no sistema. Serão realizadas também as 

medições das dimensões dos silos com o auxilio de uma trena, não sendo preciso

que a mesma esteja calibrada, pois não é necessário precisão nas medidas.

XYXZ[ \Y]^_`]dfZ
Dghi Tg QgjklgmkTgm
DATA DA ENTREVISTA _____/_____/______ HORA DA ENTREVISTA ____:____
TEMPO DE EMPRESA
FUNÇÃO NA EMPRESA

RELATO SOBRE O 
SISTEMA E PROBLEMAS

APRESENTADOS
FREQUENTES

INTERVEÇÕES QUE SÃO 
REALIZADAS

Quadro 4 - Relato sobre o sistema e problemas apresentados frequentes.

Para concluir a etapa de coleta de informações sobre o sistema atual, serão

preenchidos os campos do Quadro 5. Essas informações coletadas serão referentes

às dimensões, os tempos e as válvulas. Para a captura dos tempos, se fará uso de 

um cronometro, onde não é necessário que esteja devidamente calibrado, pois a

leitura não exige precisão.

Xn\`][o`[ XZ [n[_`\Y
Tkqk Tk rimstsQkuvg _____/_____/______ HORA DA VERIFICAÇÃO ____:____

DIÂMETRO DO SILO
ALTURA DO SILO

TEMPO DE 
ENCHIMENTO DOS

SILOS
TIPO DE RESÍDUO

DIÂMETRO DA 
TUBULAÇÃO DE 

ALIMENTAÇÃO DO SILO
DIÂMETRO DA 

TUBULAÇÃO DE SAÍDA 
DO SILO
rwjrxjk

iDQgDqmkTk Dk
TUBULAÇÃO

TEMPO DE DESCARGA 
DOS SILOS

Quadro 5 – Formulário coleta de dados do sistema .
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5.2 ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES

Primeiramente, haverá o preenchimento dos campos do Quadro 6 a partir dos 

requisitos técnicos dos sensores. Os dados verificados serão: tipo de material que o

sensor detectará, sinal que sensor fornecerá para o sistema, tensão de alimentação 

do sensor, ambiente de instalação, características do sensor, distância aproximada 

do sensor até o objeto a ser detectado e por fim o tipo de conexão com o sensor e o 

painel de comando.

DADOS SENSORES
Tkqk Tk rimstsQkuvg yyyyyzyyyyyzyyyyyy {gmk Tk rimstsQkuvg yyyy|yyyy
hkqimskj k Rim TiqiQqkTg

RsDkj Ti Rk}Tk
kDkj~�sQk Ts�sqkj

kDkj~�sQk
� < �0 Jk 0 < >0r99

qiDRvg Ti kjshiDqkuvg
khlsENTE DE INSTkjkuvg
QkmkQqim}RqsQk Tg RiDRgm
TsRq�DQsk Tg gleiqg
qs+g Ti QgDi�vg

�(*�)� 6- Formulário coleta de informações dos sensores .

5.3 DIMENSIONAMENTO DO CLP

Primeiramente será preenchido um formulário com os dados referentes ao 

sistema, conforme Quadro 7. Neste constará as entradas e saídas, com descrição e

tipo de sinal fornecido, podendo ser sinal analógico ou digital. Sendo analógico,

poderá ser sinal de corrente (4a20mA) ou sinal de tensão (0a10Vcc).

DADOS CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
DATA DA VERIFICAÇÃO _____/_____/______ HORA DA VERIFICAÇÃO ____:____

ENTRADA
OU SAÍDA

DESCRIÇÃO
SINAL

ANALÓGICO
OU DIGITAL

ANALÓGICO
4A20MA OU 

0A10VCC

qgqkj Ti iDqmkTkR
qgqkj Ti Rk}TkR

�(*�)� 7 – Lista de entradas e saídas do sistema.
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Depois de verificado a quantidade de entradas e saídas necessárias, será 

realizado o dimensionamento da fonte de alimentação para o CLP e para os 

componentes externos, como sensores, solenoides e relés, de acordo com a 

corrente e tensão necessária para o circuito. Também será feito o dimensionamento

das proteções elétricas do sistema.

5.4 ESPECIFICAÇÕES DOS ATUADORES E VÁLVULAS PNEUMÁTICAS

Serão realizadas entrevistas com profissional da área hidráulica e pneumática

para obter as informações necessárias do projeto mecânico do sistema. Serão

levantados os diâmetros das tubulações onde serão necessárias as instalações das

válvulas. O tipo da válvula será determinado, principalmente, de acordo com o fluído 

existente no sistema, o atuador pneumático será especificado de acordo com a 

válvula. A especificação da válvula pneumática para acionamento dos atuadores 

será de acordo com o tipo do atuador. Para o auxílio na coleta destas informações,

serão preenchidos os campos do formulário que está contido no Quadro 8.

XYXZ[ Y_^YXZ�`[ ` ����^�Y[
Tkqk Tk iDqmirsRqk _____/_____/______ HORA DA ENTREVISTA ____:____
FLUIDO PRESENTE
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

TIPO DA VÁLVULA
GUILHOTINA ESFERA GAVETA

TIPO DO ATUADOR
SIMPLES AÇÃO DUPLA AÇÃO

CARACTERÍSTICAS DA 
SOLENOIDE

Quadro 8 – Formulário atuadores e válvulas

Será feitas visitas a outros setores da empresa onde existem aplicações com 

válvulas e atuadores pneumáticos já em pleno funcionamento para melhor

entendimento e especificação dos componentes a serem utilizados no sistema de 

limpeza dos silos de resíduos.
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5.5 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA APLICATIVO PARA O CLP

De acordo com os dados coletados, as entrevistas com os colaboradores 

operacionais e as entrevistas com os colaboradores da manutenção sobre o 

funcionamento do sistema de limpeza dos silos, será elaborado o programa para o 

CLP. A linguagem de programação LADDER será utilizada, escolhida essa por 

motivos de fácil entendimento e interpretação. A elaboração do programa se dará 

com o auxilio de um software de acordo com o fabricante do CLP escolhido para a 

automação, a elaboração do programa. Será confeccionado um quadro de comando 

para que se consiga testar a lógica desenvolvida para o CLP, com simulações dos 

sensores e saídas.

5.6 CONFECÇÃO DO ESQUEMA ELÉTRICO DO SISTEMA

Com o auxilio do software Auto CAD 2008®,será confeccionado o esquema 

elétrico geral do sistema para melhor entendimento das ligações do sistema. Nele 

estarão contidas as conexões de entrada e saídas do CLP, alimentação e retorno 

dos sensores utilizados, alimentação das solenoides das eletro-válvulas utilizadas, 

correntes dos fusíveis e disjuntores de proteção, assim como as tensões de 

comando geral.
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6 PROJETO TÉCNICO DO SISTEMA

Atualmente o setor de abate e processamento de aves da BRF – Brasil Foods 

S/A®, unidade de Videira tem uma capacidade de 330.000 aves abatidas 

diariamente. Estando distribuída essa quantidade em duas linhas independentes

chamadas de L1 e L2 e em três turnos de trabalho, de segunda a sábado. O

primeiro turno inicia suas atividades às 20h20min e terminando às 02h20min Em

sequência, tem-se o segundo turno iniciando às 02h20min e encerrando às

10h20min. Por fim, o terceiro turno inicia às 10h20min e encerra a jornada diária de 

abate às 18h20min. No intervalo das 18h20min às 20h20min é realizado a 

higienização geral dos setores.

São utilizadas máquinas automáticas Linco® sendo estas distribuídas em 

sequência nas linhas, tendo um total de cinco máquinas automáticas por linha de

abate de frango. Iniciando com a extratora de cloaca, seguindo para a de corte

abdominal e abridora de abdômen, posteriormente a evisceradora, seguindo para a 

quebradora de pescoço e finalizando a etapa de evisceração (ESE) do frango na 

extratora de papo e traquéia.

Em seu princípio de funcionamento, as máquinas extratora de cloaca, 

quebradora de pescoço e extratora de papo e traqueia utilizam um sistema de vácuo 

para auxílio na sucção e extração de vísceras dos frangos. Esse sistema será 

melhor detalhado abaixo.

6.1 SITUAÇÃO ATUAL

O sistema atual é composto de três silos para acúmulo de resíduos retirados

dos frangos nas máquinas automáticas, quatro bombas de vácuo modelo Vectra XL 

150 da marca Nash®, cada bomba acoplada ao motor com potência de 60cv marca

WEG®, uma bomba marca Triglau® modelo BM4, acoplada a um motor com potência 

de 10cv marca WEG®, senda esta utilizada para a limpeza do silos.

As bombas estão distribuídas da seguinte forma: bomba de vácuo 01

conectada ao silo de resíduos 01 que está conectado a rede de vácuo da máquina 
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extratora de cloaca L1 e extratora de cloaca L2; bomba de vácuo 02 conectada ao 

silo de resíduos 02 que está conectado a rede de vácuo da máquina extratora de 

papo e traqueia L1 e extratora de papo e traqueia; bomba de vácuo 03 conectada ao 

silo de resíduos 03 que está conectado a rede de vácuo da máquina L2 quebradora 

de pescoço L1 e quebradora de pescoço L2; e por fim a bomba de vácuo 04 que 

devido as dificuldade de encontrar bombas deste modelo a pronta entrega, a bomba 

de vácuo 04 serve de reserva das três bombas em operação, a manutenção precisa 

fazer a alteração tanto mecânica quanto elétrica da bomba quando sua utilização 

necessária. Na figura abaixo há uma vista em corte da bomba de vácuo utilizada no 

sistema.

%&'()* 26 – Vista em corte da bomba

Fonte: (NASH®, 2009 p.6).

As tubulações de sucção das bombas são de 4” em material PVC, com uma

válvula tipo guilhotina de acionamento manual também de 4” próximo a bomba. Sua

descarga está conectada a um filtro antes de ser lançada a atmosfera. Para o 

funcionamento correto das bombas, é necessária a inserção constante de líquido de 

selagem, normalmente água, sendo introduzido através da lateral e do cone. A 

mistura do líquido de selagem com o gás comprimido sai pela descarga da bomba. 
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O movimento do líquido de selagem, sendo girado dentro da bomba, funciona como 

um compressor para o gás, agindo ainda como selo e evitando vazamento do gás 

para a atmosfera.

Os silos contidos no sistema têm por finalidade armazenar os resíduos que as 

bombas succionam através das máquinas automáticas nas linhas conforme descrito 

acima, ou seja, os resíduos são vísceras de frango juntamente com água. Esses

silos não podem, em momento algum, estar com um nível considerado crítico de 

90% de sua capacidade interna cheia, pois, a partir deste nível os resíduos 

começam a ser succionados diretamente para a bomba, vindo assim a danificar 

seus componentes internos.

Nas extremidades inferiores destes silos tem uma rede de 4” em material 

PVC, com uma válvula guilhotina acionamento manual também de 4”, tendo por 

finalidade realizar a limpeza dos silos quando estes apresentam estar cheios. Para 

auxiliar na extração dos resíduos e bombeamento para o local adequado, é utilizada

a bomba marca Triglau® modelo BM4, acoplada a um motor com potência de 10cv 

marca WEG®. Esses resíduos são removidos do silo e bombeados para o local 

chamado tanque de penas, esta é outra etapa do processo que não será detalhada

neste projeto. No topo de cada silo encontra-se também uma tubulação de 3/4” com

válvula acionamento manual de esfera 3/4”, onde tem-se água para auxiliar na 

limpeza dos resíduos internos presentes nos silos. 

O primeiro silo possui um diâmetro de 2,6m e uma altura de 1,6m tendo assim 

um volume de aproximadamente 8,49m3. Possui dimensões menores em 

comparação ao segundo e terceiro silo, devido às máquinas extraírem menos 

resíduos dos frangos nas linhas. O segundo e terceiro silo possuem um diâmetro de 

3,10m e uma altura de 1,6m tendo assim um volume aproximado de 12,07m3. De 

acordo com as informações coletadas dos supervisores da produção o tempo de 

enchimento, considerando apenas os 90% da capacidade, leva aproximadamente

duas horas e meia. Esse valor pode variar dependendo das condições do frango. 

Por exemplo, como frango com peso maior o tempo de enchimento do silo pode

diminuir para duas horas e dez minutos aproximadamente. Devido a esse motivo foi 

determinado a limpeza dos silos a cada duas horas de produção. O correto

procedimento para a limpeza dos resíduos acumulados nos silos deve seguir os 

seguintes passos:
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a) verificar a ausência de frangos nas linhas;

b) fechar as válvulas de sucção das bombas;

c) abrir as válvulas de saída dos silos;

d) ligar a bomba de limpeza;

e) abrir as válvulas de entrada de água nos silos;

f) verificar o total esvaziamento dos silos;

g) fechar as válvulas de entrada de água nos silos;

h) desligar a bomba de limpeza;

i) fechar as válvulas de saída dos silos;

j) abrir as válvulas de sucção das bombas.

O tempo médio para esvaziar os três silos, segundo entrevista com os 

supervisores da produção e os colaboradores da manutenção, leva

aproximadamente três minutos. Atualmente a verificação do nível dos silos é 

realizada por batidas nas paredes dos silos, e dependendo do barulho das batidas 

os operadores estipulam um possível nível de resíduos acumulados. Por não ser 

possível a real verificação deste, ocasiona-se assim uma variação grande de 

verificação dos níveis. Nas entrevistas foram relatadas diversas dificuldades com o 

sistema atual, sendo elas:

a) falta de verificação de ausência de frangos nas linhas, por parte dos 

colaboradores operacionais, destinados a realizar a limpeza dos silos de

resíduos. Fazendo assim com que aumente consideravelmente o índice de

não conformidade dos frangos. Como exemplo citado, tem-se a falta de 

vácuo nas máquinas extratoras de papo e traqueia, havendo assim um 

índice alto de presença de vísceras não comestíveis nas verificações nas 

linhas após as máquinas automáticas, também apresentando um índice de 

condena elevado de carcaça;

b) dificuldade de acesso ao sistema de vácuo. Como se tem uma norma 

interna de segurança na empresa exigindo que acima de um metro e meio 

de altura é obrigatório o uso de cinto de segurança, para acessar o 

sistema é necessário o uso do mesmo, já que o acesso ao sistema possui

uma escada tipo marinheiro com dois metros e dez centímetros de altura;

c) devido ao sistema estar em condições ao ar livre, em dias chuvosos fica

difícil para os operadores realizarem as limpezas dos silos nos horários 
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pré-determinados, deixando várias vezes um acúmulo de resíduos acima 

do nível crítico;

d) devido os silos estarem localizados mais próximos do setor da pendura de 

frangos, a limpeza é realizada pelos colaboradores desse setor. Por este

setor carente de mão de obra, os funcionários responsáveis por fazer as 

limpezas nos silos de resíduos possuem outras funções. Como por

exemplo, o controle de aves penduradas nos ganchos, não podendo deixar

que saia de seu setor ganchos vazios, ou seja, sem a presença de aves ;

e) devido à dificuldade nas limpezas dos silos de resíduos, faz com que 

muitas vezes elas não sejam realizadas como deveriam ser, ou até mesmo

esquecidas. Assim fazendo com que os resíduos passem direto para a 

bomba, causando diversas intervenções não programadas da manutenção 

destas. Conforme a gravidade do problema apresentado, elas tem que ser 

enviadas ao fabricante, com um retorno aproximado de 90 dias. Deixando

o sistema muitas vezes sem bomba reserva ou até mesmo com um vácuo 

ineficiente para o correto funcionamento das máquinas;

f) custo elevado nas manutenções realizadas, tanto internamente quanto 

externamente à empresa.

Devido aos problemas e dificuldades apontados acima, surgiu à idéia do

desenvolvimento do projeto de automação do sistema de limpeza dos silos de 

resíduos, a fim de garantir a limpeza dos mesmos, eliminando as intervenções 

operacionais e também as intervenções não programadas da manutenção. 

A figura abaixo mostra o sistema atual como um todo, da direita para a 

esquerda está a bomba 01 de vácuo conectada ao silo 01, bomba 02 de vácuo

conectada ao silo 02, bomba 03 de vácuo conectada ao silo 03 e a bomba 04 de

vácuo reserva das outras três bombas. Próximo ao silo 03, há a bomba de limpeza 

dos silos. Também podem ser verificadas as tubulações e válvulas presentes.
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Figura 27 – Foto do sistema atual.

Fonte: (BRF – Brasil Foods S.A.®, 2012)

Após o conhecimento do funcionamento do sistema, localizadas as variáveis

presentes e conhecidas as dificuldades apontadas, tanto operacional quanto de

manutenção, será elaborado o projeto do sistema automatizado para a limpeza dos

silos de resíduos. Abaixo será feito a especificação dos sensores, dimensionamento

do controlador lógico programável (CLP), especificação dos atuadores e válvulas

pneumáticas, desenvolvimento do programa aplicativo para o CLP e por fim a

confecção do esquema elétrico do sistema geral. Apenas a fonte de alimentação

geral do sistema terá uma tensão de alimentação 220 Vca o restante dos

componentes e comandos elétricos serão projetados e especificados com uma

tensão de alimentação de 24 Vcc.

�omba
01

�omba
02

�omba
03

�omba
04

� i lo

�1

� i l o

�2

� i l o

�3



"5

6.2 ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES

Na verificação do sistema foi constatado que o sensoriamento necessário

seria ele composto de uma medição de nível no silo de resíduos 01, uma medição 

de nível no silo de resíduos 02, uma medição de nível no silo de resíduos 03, a 

verificação de presença de frango na linha de abate no setor da pendura de frangos 

e a verificação de presença de frangos nas linhas próximas às extratoras de cloaca.

Então, os objetos a serem detectados nos silos, como foi visto anteriormente são 

vísceras de frango e água, e nas linhas de abate é o frango.

De acordo com o referencial bibliográfico e também verificações em

aplicações em funcionamento na empresa, o sensor mais apropriado para a 

medição dos níveis nos silos de resíduos é o sensor ultra-sônico. Já para a 

verificação da presença de frango nas linhas de abate é o sensor óptico, também

conhecido por fotoelétrico, tipo de barreira, ou seja, com o emissor do lado direito da 

linha e o receptor do lado esquerdo da linha.

Será feito um corte para soldar uma luva de material aço inoxidável no topo 

de cada silo de resíduo, utilizando o mesmo fio de rosca do sensor. Sendo 

rosqueado então o sensor ultra-sônico que fará a leitura do nível de resíduos em seu 

interior. Sua conexão deverá ser através do cabo conector, para diminuir o tempo de 

uma possível manutenção e substituição do mesmo.

Conforme foi visto acima, a altura do silo é de 1,6 metros e o seu limite crítico

de armazenagem de resíduos é de 90%, portanto o sensor terá um range de 100mm 

a 1600mm. Devido a necessidade de leituras intermediárias entre o limite superior e 

limite inferior do silo de resíduos. O sinal de saída do sensor precisa ser analógico,

também conhecido como proporcional, com sinal de corrente de 4 a 20mA. Sua 

tensão de alimentação será de 24 Vcc, e por ser instalado ao ar livre em contato 

com a chuva e constantes higienizações, possuirá um grau de proteção IP67 

(primeiro dígito 6, significa proteção contra fortes jatos de água, a ação não deve 

penetrar no equipamento em quantidade nociva. O segundo dígito 7, significa 

proteção contra água quando o equipamento está imerso em água sob 

determinadas condições de pressão e temperatura. A água não deve penetrar em 

quantidade nocivas).



�6

Os sensores ópticos serão instalados com o auxilio de suportes soldados

diretamente na estrutura do transporte aéreo, aqui denominado nórea. O primeiro

será instalado no setor de pendura de frangos a uma distância de aproximadamente

três metros após o último funcionário que realiza a pendura dos frangos. E o

segundo sensor a aproximadamente cinco metros antes da chegada dos frangos na

extratora de cloaca. O sinal de saída dos sensores será digital, ou seja, apenas duas

condições de operação, presença de frango em sua frente ou não presença de

frango em sua frente. A tensão de alimentação dos mesmos será de 24 Vcc e o grau

de proteção IP67.

Figura 28 – Vista superior do silo de resíduos

Fonte: (BRF – Brasil Foods S.A.®, 2012).

QUADRO RESUMO DOS SENSORES

TIPO DO SENSOR TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO

SINAL DE 
SAÍDA

LOCAL DE INSTALAÇÃO GRAU DE 
PROTEÇÃO

Sensor ultra-sônico
01

24 Vcc
Analógico

(4 a 20 mA)

Parte superior do silo de 
resíduos 01 IP67

Quadro 9 – Resumo dos sensores

�ocal onde
serão
instal ados os
sensores
ul t ra-sônico.
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Continuação quadro resumo dos sensores

Sensor ultra -sônico
02

24 Vcc
Analógico

(4 a 20 mA)

Parte supe rior do silo de 
resíduos 02 IP67

Sensor ultra -sônico
03

24 Vcc
Analógico

(4 a 20 mA)

Parte superior do silo de 
resíduos 03 IP67

Sensor óptico 01 24 Vcc
Digital

(0 e 1) -PNP

Na nórea , no setor de pendura 
de frangos IP67

Sensor óptico 02 24 Vcc
Digital

(0 e 1)-PNP

Antes da extratora de cloaca
IP67

Quadro 9 – Resumo dos sensores

6.3 DIMENSIONAMENTO DO CLP

Para o dimensionamento do CLP, conforme referencial bibliográfico, deve-se

conhecer todas as entradas e saídas que serão necessárias para o sistema. No item

acima, foi verificado que serão necessários cinco sensores para a leitura de sinais. 

Estes sinais deverão ser conectados ao CLP para leitura das variáveis e

processamento de acordo com a lógica nele inserido.

O sistema necessita de duas opções básicas de funcionamento. A primeira

opção é para o sistema de limpeza dos silos operarem totalmente em automático e a 

segunda opção é para o sistema operar em manual. A seleção das opções será feita 

com o auxílio de uma chave seletora de três posições, onde a posição central será 

sistema desligado. A botoeira estará disponível para o operador externamente ao 

quadro de comando. O contato da chave seletora opção automática será conectado 

a entrada digital “0” do CLP, já o contato da chave seletora opção manual será 

conectado a entrada digital “1” do CLP.

Para isolar a saída do CLP dos componentes de acionamento do sistema, 

serão utilizados relés acopladores de contato simples com tensão de alimentação 24

Vcc. Portanto, as saídas do CLP somente irão acionar a bobina do relé que 

internamente comutará seus contatos tanto para abertura quanto para fechamento 

dos mesmos.

Será instalado no setor de pendura, onde estão os colaboradores 

responsáveis por executar a limpeza dos silos de resíduos, uma caixa de material
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aço inoxidável tampa dupla com as seguintes dimensões 300mm de altura x 300mm 

de largura x 250mm de profundidade. Essa será responsável por acomodar a chave 

seletora para o operador e dois sinaleiros. O primeiro sinaleiro será conectado a um

contato “NA” do relé acoplador, que estará sendo comutado conforme saída digital 

“11” do CLP, tendo a função de “alarme silo cheio”. O segundo sinaleiro será

conectado a um contato “NA” do relé acoplador, que estará sendo comutado

conforme saída digital “12” do CLP, tendo a função de “sistema em limpeza de 

resíduos”.

No quadro abaixo estão relacionadas todas as entradas do CLP. Sendo

enumeradas na primeira coluna, com uma breve descrição, na coluna ao lado e na

terceira coluna a especificação do tipo de sinal, se o mesmo é digital ou analógico,

se o sinal for analógico na última coluna está especificado sinal de corrente de 4 a 

20 mA ou sinal de tensão 0 a 10 Vcc.

ENTRADAS DO CLP
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�(*�)� 10 – Entradas do sistema.

No próximo subcapítulo serão especificados os atuadores e válvulas 

pneumáticas utilizadas para a automação do sistema. Segundo o referencial 

bibliográfico, as eletro-válvulas são válvulas pneumáticas com acionamento elétrico, 

portando para a automação do sistema, as válvulas com acionamento manual serão 

substituídas por atuadores pneumáticos e eletro-válvulas. O comando de abertura 

ou fechamento das mesmas se dará em função das saídas do CLP, por isso já estão

previstas as saídas para acionamento destas.

No quadro abaixo estão relacionadas todas as saídas do CLP. Sendo

enumeradas na primeira coluna, com uma breve descrição, na coluna ao lado e na 

terceira coluna o tipo de sinal se o mesmo é digital ou analógico, se o sinal for 

analógico na última coluna está especificado sinal de corrente de 4 a 20 mA ou sinal 

de tensão 0 a 10 Vcc.
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SAÍDAS DO CLP
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�(*�)� 11- Saídas do sistema.

Em resumo, é necessário um controlador lógico programável (CLP) para que 

se consiga atender a automação do sistema de limpeza de resíduos dos silos. Este

deve possuir, no mínimo, quatro entradas digitais, três entradas analógicas com 

sinal de corrente 4 a 20 mA, doze saídas digitais, tensão de alimentação 24 Vcc e a

linguagem de programação em Ladder. No quadro abaixo, está relacionado o

consumo dos componentes elétricos para dimensionamento da fonte de alimentação 

do sistema, sendo a potência média das cargas em tensão 24 Vcc.

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
POTÊNCIA

(WATTS)
ÚÛÜÝÞÛßaàÛÞ ßáâãWÛ äÞÛâÞaåæçèß éêëì
íobinas dos relés acopladores 3,6
Sensor ultra-sônico nível do silo 01 4,8
îèÜïÛÞ ðßÝÞañïòÜãWÛ Üóçèß àÛ ïãßÛ ìô éëê
îèÜïÛÞ ðßÝÞañïòÜãWÛ Üóçèß àÛ ïãßÛ ìõ éëê
îensor fotoelétrico presença de frango na linha 01 4,8
Sensor fotoelétrico presença de frango na linha 02 4,8
îÛßèÜÛãàè çæßçðßa èÜÝÞaàa bÛåba àè çæWðÛ ìö ÷ëô
îolenoide válvula entrada bomba de vácuo 02 7,2
Solenoide válvula entrada bomba de vácuo 03 7,2
îÛßèÜÛãàè çæßçðßa àè ïaóàa àÛ ïãßÛ àè ÞèïóàðÛï ìö ÷ëô
îÛßèÜÛãàè çæßçðßa àè ïaóàa àÛ ïãßÛ àè ÞèïóàðÛï ìô ÷ëô
îolenoide válvula de saída do silo de resíduos 03 7,2
Solenóide válvula de entrada de água no silo 01 2,4
îÛßèÜáãàè çæßçðßa àè èÜÝÞaàa àè æâða ÜÛ ïãßÛ ìô ôëé
îolenóide válvula de entrada de água no silo 03 2,4
Sinaleiro de led alarme silo cheio 0,48
îãÜaßèãÞÛ àè ßèà ïãïÝèåa èå ßãåäèøa àè ÞèïóàðÛï ìëéê
ùúûüýþú ÿúÿC� �ú ü�üÿ�þC �þ �� ��� 1��	
��

�(*�)� 12 - Consumo dos componentes em 24 Vcc.
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De acordo com o quadro acima, a somatória das potências dos componentes

elétricos do sistema possui um total de 126,96W, divide-se esse valor com a tensão 

dos equipamentos, nesse caso 24 Vcc, assim se obtém 5,29A esse valor é referente 

a corrente total dos equipamentos utilizados na automação do sistema. Devido a

questão comercial da fabricação das fontes, não são encontradas fontes de 

alimentação 24 Vcc. Para esse valor de corrente, portanto, será feita a utilização de 

uma fonte com tensão de alimentação em 220 Vca, tensão de saída de 24 Vcc com 

uma corrente máxima de 10 ampères. Para a proteção do circuito de comando em 

24 Vcc será instalado um fusível ultra-rápido tipo cartucho, também conhecido como 

fusível de vidro, de 6 ampères. Para a proteção da alimentação da fonte em 220Vca

será utilizado um fusível ultra-rápido tipo cartucho de 4A. Para as saídas que irão 

acionar as solenoides serão instalados bornes fusíveis no quadro, com fusível 

interno ultra-rápido tipo cartucho de 0,5A. E para saídas que irão acionar o sinaleiro

e alarme serão utilizados bornes fusíveis no quadro, com fusível interno ultra-rápido

tipo cartucho de 0,1A. 

Os relés acopladores, que serão utilizados na comutação das saídas do CLP 

para acionamentos das cargas externas, sendo elas, as válvulas solenoides e os 

sinaleiros, terão que possuir em seu contato seco uma capacidade mínima de 

corrente de 0,3 ampères em 24 Vcc. E a tensão de alimentação do mesmo será em 

24 Vcc.

6.4 ESPECIFICAÇÃO DOS ATUADORES E VÁLVULAS PNEUMÁTICAS

Atualmente, as válvulas presentes no sistema do tipo gaveta de 4” estão

instaladas nas entradas das 3 bombas de vácuo e nas saídas dos 3 silos de 

acúmulo de resíduos. Há também válvulas do tipo esfera de 3/4", utilizadas para

abertura da entrada de água nos silos, auxiliando a limpeza dos resíduos. Os 

acionamentos de ambas serão realizados manualmente.

De acordo com a entrevista realizada com o funcionário da hidráulica, foi

verificado que as válvulas atuais do tipo gaveta não estão apropriadas à aplicação.

Pois, há em seu interior acúmulo de resíduos dificultando seu fechamento e

ocasionando um fechamento parcial apenas. Portanto, as válvulas de gaveta serão 
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substituídas por válvulas do tipo esfera bipartida de material aço inoxidável de 4” 

flangeada com passagem plena. O torque em média para acionamento desta válvula 

é de 108Nm.

%&'()* 29 – Vista explodida válvula de esfera

Fonte: (MGA®, 2011).

Verificando na figura acima de vista explodida de uma válvula do tipo esfera, 

é perceptível que o acionamento é manual, onde o mesmo será removido e 

substituído por um atuador pneumático rotativo com giro de 90° de 0 a 10bar de 

pressão com dupla ação, e com um torque mínimo de 108 Nm, o mesmo será 

acionado por uma válvula eletro-pneumática 5/3 vias com dupla solenoide de 24

Vcc, 300 mA com pressão de 0 a 10 bar.

Durante o estudo e entrevistas sobre as válvulas e atuadores rotativos, foi 

constatado que há fabricantes que possuem o conjunto completo montado com a 
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válvula de esfera, com o atuador rotativo já acoplado à válvula, e também a válvula 

eletro-pneumática acoplada ao atuador rotativo. O conjunto pronto possuí os

componentes dimensionados de acordo com a dimensão da tubulação e fluido 

presente no interior, como é o caso do fabricante Sinox®.

As válvulas de entrada de água nos silos para auxiliar nas limpezas 

atualmente são válvulas de esfera de 3/4" acionamento manual, e serão substituídas

por válvulas-solenoides de 3/4", 2/2 vias retorno por mola de 0,5 a 10bar de pressão 

com tensão de alimentação da solenoide de 24 Vcc.

6.5 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA APLICATIVO PARA O CLP

De acordo com o dimensionamento do CLP foi optado por utilizar o CLP do

fabricante Allen-Bradley®, modelo MicroLogix 1500® e base modelo 1764-28BXB,

com a unidade processadora modelo 1767-LRP. O mesmo possui 16 entradas e 12

saídas incorporadas, há inserido um módulo de expansão de entrada analógica 

modelo 1769-IF4 (4 canais) e uma terminação modelo 1769-ECR. O software

utilizado para programação é o RSLogix 500®. A linguagem de programação 

utilizada foi a Ladder.

Para auxiliar nos testes e desenvolvimento da lógica de programação, foi 

confeccionado um quadro de comando, onde nele está presente o CLP MicroLogix 

1500® com o módulo de expansão e a terminação do CLP, uma fonte de 

alimentação e três emissores de sinal de 4a20mA variável, que simulam os níveis 

dos silos e enviam um sinal proporcional para o módulo de entradas analógicas do 

CLP. Na porta do quadro de comando estão fixados sinaleiros que tem por função 

simular as válvulas, alarme e sinalização do sistema.
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%&'()* 30 – Quadro de comando para testes da lógica do CLP

Tendo as entradas e saídas relacionadas e seus respectivos sinais foi iniciado 

o programa RSLogix500® para desenvolvimento da lógica de programação para o 

CLP. Primeiramente foi configurado o modelo do CLP e o modulo de expansão de

acordo com os modelos utilizados para a aplicação. Após foram inseridos os nomes 

as entradas e saídas utilizando antes de cada descrição uma nomenclatura,

tornando mais fácil o desenvolvimento da lógica, conforme descrito abaixo:

a) IX – entrada bit – (sinal de entrada digital);

b) OX – saída bit – (sinal de saída digital);

c) IW – entrada word – (sinal de entrada analógica);

d) MX – marcador bit – (marcador memória interna CLP);

e) MW – marcador word – ( marcador de entrada analógica).

Por questões de organização o programa foi subdivido em sete partes.

Sendo chamadas de: principal, frangos, val_sucção, val_saída, bba_limpeza, 

val_agua e fim ciclo. No subprograma principal, são recebidos e transformados os 
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sinais analógicos, sendo eles o valor desejado de nível mínimo, o valor desejado de 

nível máximo e dos sensores de nível. Estão presentes também a lógica de “alarme

silo cheio” e a sinalização do sistema em ciclo de limpeza. Nos subprogramas

seqüentes têm-se:

a) a lógica de programação dos sensores de presença de frango na linha, o 

sistema em automático e o sistema em manual;

b) a lógica das válvulas de entrada das bombas de vácuo;

c) a lógica das válvulas de saída dos silos de resíduos;

d) a lógica da bomba de limpeza dos silos de resíduos; 

e) a lógica das válvulas de entrada de água nos silos de resíduos;

f) a lógica de final de ciclo. 

Depois de desenvolvida a lógica na integra, foi realizado a simulação com o

auxilio do quadro de comando. Foi verificada então a necessidade de mudança em 

alguns valores de tempos e também dois intertravamentos dos sensores de 

presença de frango na linha, para que os mesmo quando atuados interrompam o 

ciclo onde este estiver. Os problemas constatados foram solucionados e por fim a 

lógica foi testada novamente e encerrada.

6.6 CONFECÇÃO DO DIAGRAMA ELÉTRICO DO SISTEMA.

No desenvolvimento do diagrama elétrico foi utilizado simbologia e 

endereçamento de fácil entendimento e interpretação, conforme apêndice H. O

diagrama em um todo está dividido em nove páginas. Na primeira página foi

desenvolvida uma capa para apresentação do projeto. Na segunda página está

desenhada a entrada geral de alimentação do quadro de comando, o fusível tipo 

cartucho de 4A para proteção do circuito de entrada da fonte, a fonte de alimentação 

com tensão de entrada 220 Vca e tensão de saída 24 Vcc, o fusível tipo cartucho de

6A para proteção dos acionamentos e relés, o botão de emergência, o botão três 

posições sendo a P0 desligado a posição P1 sistema em automático e a P2 sistema 

em manual.

A terceira página mostra o esquema de ligação dos sensores, sendo eles o 

sensor fotoelétrico de presença de frango na linha de recepção de aves, o sensor 
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fotoelétrico presença de frango na linha evisceração, sensor ultra-sônico nível de 

resíduos silo 01, o sensor ultra-sônico nível de resíduos silo 02 e o sensor ultra-

sônico nível de resíduos silo 03.

As entradas do CLP estão dividas em duas páginas, sendo a quarta página 

do diagrama apenas as entradas incorporadas ao CPU, a entrada “I/0” vem da 

botoeira P1(automático), a “I/1” vem da botoeira P2(manual), “I/2” vem do sensor 

RCA, “I/3” vem do sensor ESE. A quinta página possui o módulo de expansão das 

entradas analógicas que recebem os sinais dos três sensores ultra-sônicos de nível 

dos silos de resíduos, onde a entrada “I:1.0” recebe sinal do sensor do silo 01, “I:1.1”

recebe sina do sensor do silo 02 e “I:1.2” recebe sinal do sensor do silo 03.

As saídas do CLP estão representadas na sexta página do diagrama elétrico, 

sendo 12 saídas digitais que acionam 12 bobinas de relés acopladores para 

isolamento dos sinais. Abaixo de cada bobina pode ser observado também uma 

pequena representação de onde se encontram os contatos aberto e fechado, com o 

número da página seguido do ponto e número da coluna. 

Na sétima e oitava página estão representadas as ligações dos contatos dos 

relés com suas respectivas cargas. Para a proteção e conexão destas cargas, serão

instalados bornes fusíveis com corrente de acordo com a corrente da carga 

acionada. Por fim, na última página do diagrama elétrico encontra-se a simbologia 

utilizada e suas respectivas descrições. Ficando assim mais fácil a visualização das 

conexões internas ao quadro e também as cargas externas ao mesmo.
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7 DISCUSSÃO DOS POSSÍVEIS RESULTADOS

Neste capítulo será abordada resumidamente, a forma de instalação dos 

equipamentos utilizados na automação do sistema de limpeza dos silos de resíduos.

Também há uma lista dos materiais que serão utilizados, com sugestões de modelos 

e fabricantes dos componentes. Por fim, serão relatado possíveis resultados após a 

implementação do sistema.

7.1 FORMA DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Conforme vistos anteriormente, serão utilizados sensores ultra-sônicos para a 

verificação dos níveis dos três silos. Será feito um corte na parte superior de cada 

silo do diâmetro externo do sensor, nesse corte será soldado uma luva de material

aço inoxidável com o mesmo fio de rosca do sensor para que este seja rosqueado e

assim se consiga efetuar a leitura do nível. A ligação dos cabos ao sensor será feita 

com o auxilio de cabos conectores. Os cabos ficarão alocados em uma eletrocalha

de 50x50mm de material aço inoxidável, que terá que ser construída até o quadro de 

comando do controlador lógico programável (CLP). Essa eletrocalha será utilizada

somente para cabos de sinais e comando. Os cabos serão conectados aos bornes 

de interligação no interior do quadro de comando do CLP.

Para a instalação dos sensores fotoelétricos de presença de frango nas linhas 

serão instalados suportes soldados diretamente na estrutura do transportador aéreo,

aqui denominado nórea. O primeiro instalado no setor de pendura de frangos a uma 

distância de aproximadamente três metros após o último funcionário que realiza a 

pendura das aves, e o segundo sensor a aproximadamente de cinco metros antes 

da chegada dos frangos na extratora de cloaca. Os cabos de saída dos sensores 

serão levados ao quadro de comando do CLP onde serão conectados aos bornes de 

interligação. Todos os cabos serão alocados em uma estrutura de eletrocalha 

50x50mm que precisará ser construída, onde a mesma será utilizada somente para 

cabos de sinais e comando.
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Será instalado, em um local ao abrigo de intempéries próximo ao sistema de

limpeza do silos, um quadro de comando de material aço inoxidável tampa dupla, 

com grau de proteção IP67. Tendo as seguintes dimensões: 600mm de altura x 

600mm de largura x 250mm de profundidade. Em seu interior será instalado o CLP, 

os relés acopladores, a fonte de alimentação do sistema, os fusíveis e os bornes de 

interligação. Em sua porta interna será instalado um dispositivo para cadeado onde 

somente pessoas autorizadas terão acesso ao seu conteúdo. Serão fixados na parte 

inferior do quadro de comando cinco prensa cabos de 1”, para a entrada e saída dos 

cabos do quadro. Todos os componentes serão identificados de acordo com o 

projeto elétrico.

No setor de pendura de frangos, onde estão presentes os colaboradores 

responsáveis por executar a limpeza dos silos de resíduos, será instalado um 

quadro de material aço inoxidável tampa dupla com grau de proteção IP67, com as

seguintes dimensões: 300mm de altura x 300mm de largura x 250mm de 

profundidade. Esse será responsável por acomodar a chave seletora para o 

operador “manual/desligado/automático” e os dois sinaleiros. O primeiro sinaleiro 

terá a função de “alarme silo cheio” e o segundo sinaleiro terá a função de “sistema

em limpeza de resíduos”.

As válvulas atualmente do tipo gaveta de 4” com acionamento manual serão 

substituídas por válvulas do tipo esfera bipartida de material aço inoxidável de 4”

flangeada com passagem plena. Ou seja, serão retiradas as válvulas atuais e 

instaladas as válvulas novas com seus respectivos atuadores, diminuindo assim 

trabalhos exaustivos para adequação da tubulação para outro possível ponto de 

instalação. Também serão substituídas as válvula de entrada de água nos silos para 

auxiliar nas limpezas, que são do tipo esfera de 3/4" acionamento manual 

substituídas por válvulas-solenoides de 3/4" 2/2 vias retorno por mola, também no 

mesmo local evitando assim transtornos.

As válvulas eletro-pneumáticas ficarão alojadas em um quadro de  comando 

de material aço inoxidável tampa dupla, sendo as duas tampas vedadas para a 

entrada de água. Com as seguintes dimensões: 400mm de altura x 400mm de 

largura x 250mm de profundidade e localizado ao lado do quadro de comando do 

CLP. Serão fixados na parte inferior do quadro de comando cinco prensa cabos de 

1”, para a entrada e saída dos cabos e mangueira do quadro.
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Nos quadros de comandos serão instalados em sua porta interior suporte 

para manuais, onde ficaram presentes os esquemas elétricos e manuais dos 

componentes. Assim, agilizando uma possível intervenção da manutenção nos 

equipamento. Os mesmos deverão ser aterrados com cabos 10mm² na cor verde ou 

verde-amarelo.

7.2 LISTA DE MATERIAIS

Encontra-se abaixo a lista geral de materiais dos componentes que serão

utilizados para automação do sistema. Na primeira coluna tem-se a quantidade e 

unidade de peças, na segunda coluna a descrição do componente de acordo com os 

dimensionamentos e na terceira coluna a sugestão do autor quanto a modelos e 

fabricantes dos componentes.

Quantidade Descrição Sugestão Autor

03 Peças

Sensor ul t ra-sônico tensão 
de al imentação 24 Vcc, saída
de corrente 4 a 20 mA, range 

de 100mm a 1600mm, IP67

Sensor ul t ra-sônico modelo 837P-
DCAC1S -D5 fabr icante Al len-

Bradley®. Tensão de al imentação 
19-30 Vcc, saída de corrente 4 a 20 

mA, range de 100mm a 2500mm, 
IP67

02 Peças

Sensor ópt ico ( fotoelétr ico),
emissor+receptor,  tensão de 

al imentação 24 Vcc, PNP, 
sinal  de saída digi tal ,  range 

20mm a 40mm, IP67

Sensor ópt ico ( fotoelétr ico) modelo 
42EF-R9MPB -A2 para o emissor e 

para o receptor o modelo 42EF-
E1EZB-A2 ambos do fabricante 

A l len-Bradley®. Tensão de
al imentação 11-30 Vcc, PNP, sinal  

de saída digi tal ,  range 10mm a 
2000mm, IP67.

01 Peças

Controlador lógico 
programável (CLP), 4 

entradas digi tais,  3 entradas 
analógicas com sinal  de 

corrente de 4 a 20 mA, 12 
saídas digi tais,  tensão de 

al imentação 24 Vcc ,
l inguagem de programação 

Ladder.

Controlador lógico programável 
(CLP), modelo MicroLogix 1500 
com base modelo 1764-28BXB,
unidade processadora modelo 

1767-LPR, 1 módulo de expansão 
de  entrada analógica modelo 1769-
IF4 e uma terminação modelo 1769-

ECR, ambos os mater iais do 
fabr icante Al len-Bradley®. Tensão 
de al imentação 24 Vcc, l inguagem 

de programação Ladder.

Quadro 13 – Lista de materiais
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Continuação lista de materiais

01 Peças

Fonte de al imentação com 
tensão de al imentação 220 Vca
e tensão de saída 24 Vcc com 

corrente máxima de 10A.

Fonte chaveada de al imentação 
modelo MCS B, fabr icante Murr 

Elektronik,  tensão de 
al imentação 90-265 Vca e 

tensão de saída 24 Vcc com 
corrente máxima de 10A

02 Peças
Fusível t ipo cartucho ( fusível

de vidro) ul t ra-rápido com 
capacidade máxima de 6A.

Fusível t ipo cartucho ( fusível 
de vidro) ul t ra-rápido modelo 

20AGF -6A, fabr icante Fusi-Bras
com capacidade máxima de 6A.

01 Peças
Fusível t ipo cartucho ( fusível 

de vidro) ul t ra-rápido com 
capacida de máxima de 4A.

Fusível t ipo cartucho ( fusível 
de vidro) ul t ra-rápido modelo 

20AGF -4A, fabr icante Fusi-Bras
com capacidade máxima de 4A.

18 Peças

Borne-fusível com fusível 
interno t ipo cartucho ( fusível 

de vidro) ul t ra-rápido com 
capacidade máxima de 0,5A.

Borne-fusível modelo USK-2,5 -
RD/24V c/ LED 24V, fabricante 

Proauto, com fusível  interno 
t ipo cartucho ( fusível de vidro) 

u l t ra-rápido modelo 20AGF-
0,5A com capacidade máxima 

de 0,5A.

12 Peças

Relé acoplador com tensão de 
al imentação 24 Vcc, com 1 

contato reversível com corrente 
de 0,3A mínima nos contatos.

Relé acoplador modelo 700-
TBR24 do fabr icante Al len-
Bradley®, com tensão de 

al imentação 24 Vcc, com 1 
contato reversível com corrente 

de 6A.

03 Peças

Válvula do t ipo esfera bipart ida 
de mater ia l aço inoxidável de 4”

com passagem plena, com 
atuador rotat ivo com giro de 

90° com pressão de 0 a 10bar, 
dupla ação com torque de 

108N-m

Válvula modelo 1000 WOG do 
fabr icante Sinox®, do t ipo 

esfera bipart ida de mater ia l  aço 
inoxidável de 4” com passagem 

p lena, com atuador rotat ivo 
modelo VDA 100 do fabr icante 
VARB®, com giro de 90° com 
pressão de 0 a 10bar, dupla 
ação com torque de 165N-m

03 Peças

Válvula de esfera de mater ia l
aço inoxidável 3/4" 2/2vias com 
retorno por mola de 0,5 a 10bar 

de pressão .

Válvula de esfera de mater ia l
aço inoxidável 3/4" modelo
2655, fabr icante Burkert ,  

2/2vias com retorno por mola 
de 0,5 a 10bar de pressão .

Quadro 143 – Lista de materiais
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Continuação lista de materiais

03 Peças
Eletro-vá lvulas 5/3 vias com 
dupla solenoide de 24 Vcc

300mA de 0 a 10bar.

Fica a cr i tér io devido ao grande 
número de modelos.

01 Peça

Quadro de comando tampa 
dupla com vedação para as 
duas tampas de 600mm de 

largura x 600mm de altura x 
250mm de profundidade, IP67

Quadro de comando tampa 
dupla com vedação para as 
duas tampas de 600mm de 

largura x 600mm de altura x 
250mm de profundidade,IP67

fabricante Grupo Fockink

01 Peça

Quadro de comando tampa 
dupla com vedação para as 
duas tampas de 300mm de 

largura x 300mm de altura x
250mm de profundidade, IP67

Quadro de comando tampa 
dupla com vedação para as 
duas tampas de 300mm de 

largura x 300mm de altura x 
250mm de profundidade, IP67

fabricante Grupo Fockink

01 Peça

Quadro de comando tampa 
dupla com vedação para as 
duas tampas de 400mm de 

largura x 400mm de altura x 
250mm de profundidade, IP67

Quadro de comando tampa 
dupla com vedação para as 
duas tampas de 400mm de 

largura x 400mm de altura x 
250mm de profundidade, IP67

fabricante Grupo Fockink

Quadro 153 – Lista de materiais

7.3 POSSÍVEIS RESULTADOS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Com a implementação do projeto de automação do sistema de limpeza dos 

silos de resíduos será possível obter vários resultados:

a) garantir a verificação de ausência de frangos nas linhas antes de iniciar o 

processo de limpeza dos silos de resíduos. Assim, diminuindo o índice de 

não conformidades encontradas nos frangos devido a falta de vácuo nas 

máquinas extratoras de papo e traqueia, apresentando um índice elevado

de presença de vísceras não comestíveis nas verificações nas linhas após 

as máquinas automáticas e também causando um índice de condena 

elevado de carcaça;

b) eliminar as intervenções operacionais constantes para realização de

limpezas dos silos de resíduos. Por estes estarem localizados em local de 

difícil acesso, sendo necessária a utilização de cinto de segurança devido 

ao risco de queda do colaborador que está executando determinada 
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atividade no local, e também a dificuldade em enfrentar as intempéries 

para realizar as limpezas;

c) redução no desgaste acentuado apresentado atualmente nas bombas de 

vácuo ocasionado, por resíduos encontrados em seu interior e gerado pela

ineficiência atual nas limpezas de resíduos nos silos;

d) redução das intervenções não programadas do setor de manutenção no 

sistema;

e) redução das incidências de falta de vácuo nas máquinas automáticas;

f) redução das atividades dos responsáveis pela realização das limpeza, 

fazendo assim com que atenham mais as outras funções, como o controle 

de aves penduradas nos ganchos, não podendo deixar que saia de seu 

setor ganchos vazios;

g) redução nos custos de manutenções realizadas tanto internamente quanto 

externamente a empresa.
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8 CONCLUSÃO

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido a partir de uma problemática que 

questionava como desenvolver um projeto de automação para o sistema de limpeza 

dos silos de resíduos no frigorífico de Abate e Processamento de Aves da Unidade 

Industrial Videira BRF- Brasil Foods S.A.®. Tendo o pressuposto de efetuar o projeto 

de automação utilizando as técnicas de projeto para automação industrial, se 

valendo de controlador lógico programável (CLP), sensores e atuadores 

pneumáticos. A resposta à questão problema é afirmativa e confirma-se ao 

pressuposto. Isso foi possível mediante ao desenvolvimento do projeto de 

automação do sistema, atendendo também a solicitação do objetivo geral da 

pesquisa. Quanto aos objetivos específicos, esses foram plenamente atendidos, do 

contrário o objetivo geral também não seria alcançado.

A revisão literária dividiu-se em três capítulos, sendo, no Capítulo 2 realizou-

se uma breve revisão literária sobre projetos, sendo também abordada a história e 

conceitos destes. Realizou-se a revisão literária de automação industrial no Capítulo 

3, onde foi abordado a história da automação, vantagens e desvantagens, sistemas 

automáticos, controlador lógico programável e sensores. Por fim no Capítulo 4 foi 

realizada uma revisão sobre a pneumática, abordando a história, características, 

vantagens e desvantagens, atuadores pneumáticos e válvulas direcionais. 

No Capítulo 5 foi discutida a metodologia a ser aplicada na coleta das 

informações necessárias para o desenvolvimento do projeto. Sendo estes a

verificação dos dados do sistema atual em campo, especificação dos sensores, 

dimensionamento do CLP, especificação dos atuadores e válvulas pneumáticas, 

desenvolvimento do programa aplicativo para o CLP e confecção do esquema 

elétrico do sistema.

O projeto técnico do sistema está contido no Capítulo 6. Onde também foram

tratadas as informações coletadas, sendo estas entrevistas, fotos e coleta de 

dimensões do sistema, de acordo com a execução do método e baseadas na 

revisão literária, para que fosse possível alcançar as especificações e 

dimensionamentos corretos dos equipamentos a serem utilizados na automação do 

sistema.
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A apresentação e discussão dos resultados se deram no Capítulo 7. 

Primeiramente é apresentado um breve memorial descritivo contendo a forma de 

instalação dos equipamentos utilizados no sistema. Em seguida, em forma de tabela 

demonstra-se uma lista de materiais com sugestão de fabricantes dos componentes 

e por fim um relato sobre possíveis resultados e ganhos após a implementação do 

sistema.

Conclui-se, portanto, que o projeto de automação do sistema de limpeza de 

resíduos dos silos da empresa BRF – Brasil Foods S.A.® unidade de Videira-SC,

oferece uma reposta satisfatória à problemática de pesquisa apresentada e atinge o 

objetivo geral, tornando assim esse estudo viável.

Atualmente existem inúmeras soluções para quem necessita automatizar um 

processo. È importante conhecer devidamente as características técnicas dos 

equipamentos para que então se possa desenvolver um projeto mais adequado a 

aplicação. Nem sempre a proposta mais moderna e tecnológica é a mais viável.

Sugere-se como possibilidade de pesquisas futura a implantação deste 

projeto e também o desenvolvimento de um supervisório para comando e 

visualização à distância do andamento do sistema. Assim como um estudo sobre a 

economia de energia dos três motores das bombas de vácuo, pois se verificou que

as mesmas permanecem ligadas, sem necessidade, durante os intervalos.
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APÊNDICE A – FORMULÁRIOS PREENCHIDOS COM AS ENTREVISTAS DOS 

SUPERVISORES OPERACIONAIS DOS TRÊS TURNOS DE ABATE DE AVES.

DADOS OPERACIONAIS
NOME DO COLABORADOR PAULO ELIAS SALES
FUNÇÃO NA EMPRESA SUPERVISOR OPERACIONAL
TURNO DE TRABALHO 1° TURNO
DATA DA ENTREVISTA 28/09/2012 HORA DA ENTREVISTA 20:40
HORARIO DO TURNO 20:20 às 02:20
HORÁRIO DAS LIMPEZAS DO 
SISTEMA ATUAL

22:20, 00:20 e 02:20

HORÁRIOS DOS INTERVALOS
Txmkuvg TgR
sDqimrkjgR

(minutos)
MOTIVO DO INTERVALO

21h25min 8 Descanso
22h40min 8 Descanso
00h00min 15 Exigência CLT
01h15min 8 Descanso
02h20min 10 Troca de Turno

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Constantes intervenções operacionais no 
sistema, para realizar a limpeza do silos, 
dificuldade de acesso, dificuldade para 
realização das limpezas em horários certos e 
de acordo com a presença ou não de frangos 
nas linhas.

DADOS OPERACIONAIS
Dghi Tg QgjklgmkTgm khsjqgD mslismg Tk Rsjrk
txDuvg Dk ih+miRk Rx+imrsRgm g+imkQsgDkj
qxmDg Ti qmklkj{g �2 qxmDg
Tkqk Tk iDqmirsRqk ��z0z�0>� {gmk Tk iDqmirsRqk 0|�0
{gmkmsg Tg qxmDg 0�|�0 07 >0|�0
{gmwmsg TkR jsh+iHkR Tg
RsRqihk kqxkj

0�|�0p 0�|�0p 0O|�0p 0�|�0 / >0|�0

{gmwmsgR TgR sDqimrkjgR
DURAÇÃO DOS 

INTERVALOS
(minutos)

MOTIVO DO INTERVALO

03h25min 8 Descanso
04h40min 8 Descanso
05h50min 8 Descanso
07h05min 45 Intervalo para Café
09h00min 8 Descanso
10h20min 10 Troca de Turno

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Constantes intervenções dos operadores no 
sistema, falta de vácuo nas máquinas, 
dificuldade no acesso ao sistema, grande 
incidência de vísceras não comestíveis nas 
verificações após as máquinas automáticas
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DADOS OPERACIONAIS
NOME DO COLABORADOR SIDNEY RIGO
FUNÇÃO NA EMPRESA SUPERVISOR OPERACIONAL
TURNO DE TRABALHO 3° TURNO
DATA DA ENTREVISTA 28/09/2012 HORA DA ENTREVISTA 11:30
HORARIO DO TURNO 10:20 às 18:20
HORÁRIO DAS LIMPEZAS DO 
SISTEMA ATUAL

10:20, 12:20, 14:20, 16:20 e 18:20

HORÁRIOS DOS INTERVALOS
DURAÇÃO DOS 

INTERVALOS
(minutos)

MOTIVO DO INTERVALO

11h40min 8 Descanso
13h00min 45 Intervalo para Almoço
14h50min 8 Descanso
16h00min 8 Descanso
17h10min 8 Descanso
18h20min 120 Intervalo Higiene Geral 

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Falta de vácuo nas máquinas, constantes 
intervenções operacionais no sistema, 
dificuldade no acesso, limpezas dos silos 
realizadas em horários não compatíveis com a 
produção, falta de pessoas no setor de 
pendura de frangos.

APÊNDICE B – FORMULÁRIO PREENCHIDO DA ENTREVISTA COM O TÉCNICO

DA MANUTENÇÃO.

DADOS MANUTENÇÃO
Dghi Tg QgjklgmkTgm k�gRqsD{g msRRs
Tkqk Tk iDqmirsRqk 0>z>0z�0>� {gmk Tk iDqmirsRqk >|�0
qih+g Ti ih+miRk � kDgR
txDuvg Dk ih+miRk qTQDsQg ijiqmghiQ�DsQg

mijkqg Rglmi g
SISTEMA E PROBLEMAS 

APRESENTADOS
FREQUENTES

g 7:7./J< O 9-J8-7.- =/ NB<.,- �-J�<7 =/ HG9B-p =<7 NB<.,-
�-J�<7 .,b7 /J 8I/6- ;B69:-6<J/6.- / BJ< ,/7/,H< 8<,< <7
outras. Possui quatro válvulas manuais nas entradas das bombas 
de vácuo, três válvulas nas saídas dos silos de acumulo de 
resíduos e uma bomba para auxiliar na extração dos resíduos e 
bombeamento para local adequado.

INTERVEÇÕES QUE SÃO 
REALIZADAS

Foi verificado no sistema e delimitado o período de 01/10/2012 a 
07/10/2012, onde encontrou-se um montante de 26 ordens de 
serviços para verificação no sistema de vácuo pois encontrava -se
um baixo valor de vácuo nas máquinas. Quando o resíduo tem 
contato interno na bomba, acentua o desgaste dos componentes 
da bomba como rotor, palhetas e estator. Na maioria das vezes a 
bomba tem que ser enviada para o fabricante, retornando após 90 
dias.
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO PREENCHIDO DA ENTREVISTA COM O

SUPERVISOR DA MANUTENÇÃO.

DADOS MANUTENÇÃO
NOME DO COLABORADOR FERNANDO SCOPEL
DATA DA ENTREVISTA 03/10/2012 HORA DA ENTREVISTA 08:35
TEMPO DE EMPRESA 16 ANOS
FUNÇÃO NA EMPRESA SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

RELATO SOBRE O 
SISTEMA E PROBLEMAS 

APRESENTADOS
FREQUENTES

O sistema é composto por quatro bombas de vácuo, das quatro 
bombas três em pleno funcionamento e uma reserva para as 
outras. Possui quatro válvulas manuais nas entradas das bombas 
de vácuo, três válvulas nas saídas dos silos de acumulo de 
resíduos e uma bomba para auxiliar na extração dos resíduos e 
bombeamento para tanque de penas.

INTERVEÇÕES QUE SÃO 
REALIZADAS

Verifico ao dia no sistema diversas ordens geradas 
operacionalmente, relacionadas ao sistema de vácuo, a principal 
delas é a falta de vácuo nas máquinas automáticas, 90% desse 
montante de ordem gerada para a manutenção é consta to como 
causa principal do problema tanque de acumulo de resíduos cheio, 
e os outros 10% são problemas nas bombas ocasionados esses 
por motivos de entrada de resíduos nas bombas. E nas reuniões 
diárias de produtividade, é apontado a presença de vísceras n ão
comestíveis nas carcaças de frango, esse motivo é gerado quando 
as limpeza no sistema são realizadas com a presença de frango 
nas linhas, gerando assim uma queda no rendimento da produção 
diária.

APÊNDICE D – FORMULÁRIOS PREENCHIDOS COM AS VERIFICAÇÕES DAS 

DIMENSÕES DO SISTEMA.

Xn\`][o`[ XZ [n[_`\Y
Tkqk Tk rimstsQkuvg 03/10/2012 HORA DA VERIFICAÇÃO 14:30
DIÂMETRO DO SILO 01 3,10 metros

ALTURA DO SILO 01 1,6 metros
TEMPO DE 

ENCHIMENTO DO SILO 
01

De 2horas10minutos a 2horas 30minutos.

qs+g Ti miR}Txg rV79/,<7 =/ ;,<6K- / GKB<
Ts�hiqmg Tk
qxlxjkuvg Ti

ALIMENTAÇÃO DO SILO

�4 =/ J<./,:<I +rQ

Ts�hiqmg Tk
TUBULAÇÃO DE SAÍDA 

DO SILO

4” de material PVC

VÁLVULA
ENCONTRADA NA 

TUBULAÇÃO

Válvula guilhotina acionamento manual de 4”

TEMPO DE DESCARGA 
DO SILO

Em média 3 minutos
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DIMENSÕES DO SISTEMA
DATA DA VERIFICAÇÃO 03/10/2012 HORA DA VERIFICAÇÃO 15:00
DIÂMETRO DO SILO 02 3,10 metros

ALTURA DO SILO 02 1,60 metros
TEMPO DE 

ENCHIMENTO DO SILO 
02

De 2horas10minutos a 2horas 30minutos.

TIPO DE RESÍDUO Vísceras de frango e água
DIÂMETRO DA 

TUBULAÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO DO SILO

4” de material PVC

DIÂMETRO DA 
TUBULAÇÃO DE SAÍDA 

DO SILO

4” de material PVC

rwjrxjk
iDQgDqmkTk Dk

TUBULAÇÃO

rGIHBI< KB:IE-.:6< <9:-6<J/6.- J<6B<I =/ �4

qih+g Ti TiRQkm�k
DO SILO

Em média 3 minutos

DIMENSÕES DO SISTEMA
DATA DA VERIFICAÇÃO 03/10/2012 HORA DA VERIFICAÇÃO 15:30
DIÂMETRO DO SILO 03 2,60 metros

ALTURA DO SILO 02 1,60 metros
TEMPO DE 

ENCHIMENTO DO SILO 
02

De 2horas10minutos a 2horas 30minutos.

TIPO DE RESÍDUO Vísceras de frango e água
DIÂMETRO DA 

TUBULAÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO DO SILO

4” de material PVC

Ts�hiqmg Tk
qxlxjkuvg Ti Rk}Tk

DO SILO

�4 =/ J<./,:<I +rQ

rwjrxjk
ENCONTRADA NA 

TUBULAÇÃO

Válvula guilhotina acionamento manual de 4”

TEMPO DE DESCARGA 
DO SILO

Em média 3 minutos
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APÊNDICE E – FORMULÁRIOS PREENCHIDOS PARA A VERIFICAÇÃO DOS

DADOS DOS SENSORES .

DADOS SENSORES SILO 01, SILO 02, SILO 03
DATA DA VERIFICAÇÃO 03/10/2012 HORA DA VERIFICAÇÃO 16:00
MATERIAL A SER DETECTADO VÍSCERAS DE FRANGO E ÁGUA

SINAL DE SAÍDA
ANALÓGICA DIGITAL

X -

ANALÓGICA
4 a 20 mA 0 a 10Vcc

X -
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 24 Vcc
AMBIENTE DE INSTALAÇÃO EM CIMA DO SILO, AO AR LIVRE
CARACTERÍSTICA DO SENSOR SENSOR PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL
DISTÂNCIA DO OBJETO 100 a1600mm
TIPO DE CONEXÃO CABO CONECTOR SENSOR PARA MEIO EXTERNO

DADOS SENSORES DE PRESENÇA DE FRANGO
Tkqk Tk rimstsQkuvg 0�z>0z�0>� {gmk Tk rimstsQkuvg >O|�0
hkqimskj k Rim TiqiQqkTg tmkD�g sDqismg

RsDkj Ti Rk}Tk
kDkj~�sQk Ts�sqkj

- �

kDkj~�sQk
� < �0 Jk 0 < >0 r99

- -

qiDRvg Ti kjshiDqkuvg �� r99
khlsiDqi Ti sDRqkjkuvg exDqkhiDqi Qgh k iRqmxqxmk Tk D~mik
QkmkQqim}RqsQk Tg RiDRgm RiDRgm +kmk hiTsuvg Ti +miRiDuk Ti tmkD�g
TsRq�DQsk Tg gleiqg rks Ti+iDTim Tk iRqmxqxmk Ti RxRqiDqkuvg Tg

RiDRgm
TIPO DE CONEXÃO CABO CONECTOR SENSOR PARA MEIO EXTERNO
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APÊNDICE F – FORMULÁRIOS PREENCHIDOS PARA A VERIFICAÇÃO DOS

DADOS DO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL.

DADOS CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
DATA DA VERIFICAÇÃO 04/10/2012 HORA DA VERIFICAÇÃO 09:30

ENTRADA
OU SAÍDA

DESCRIÇÃO

SINAL
ANALÓGICO
OU DIGITAL

ANALÓGICO
4 a 20 mA

OU
0 a 10 Vcc

Entrada 1 Sistema em automático Digital -
Entrada 2 Sistema em manual Digital -

Entrada 3
Sensor presença de frango na pendura de

frangos
Digital -

Entrada 4
Sensor presença de frango na evisceração de

frangos
Digital -

Entrada 5 Sensor de nível silo de resíduos 01 Analógico 4 a 20 mA
Entrada 6 Sensor de nível silo de resíduos 02 Analógico 4 a 20 mA
Entrada 7 Sensor de nível silo de resíduos 03 Analógico 4 a 20 mA
Saída 1 Válvula entrada bomba de vácuo 01 Digital -
Saída 2 Válvula entrada bomba de vácuo 02 Digital -
Saída 3 Válvula entrada bomba de vácuo 03 Digital -
Saída 4 Válvula entrada bomba de vácuo 04 Digital -
Saída 5 Válvula de saída dos resíduos silo 01 Digital -
Saída 6 Válvula de saída dos resíduos silo 02 Digital -
Saída 7 Válvula de saída dos resíduos silo 03 Digital -
Saída 8 Alarme silo cheio Digital -
Saída 9 Sistema em limpeza de resíduos Digital -

TOTAL DE ENTRADAS 4 Digitais 3 Analógica
TOTAL DE SAÍDAS 8 Digitais -

APÊNDICE G – FORMULÁRIO PREENCHIDO PARA A VERIFICAÇÃO DOS

DADOS DOS ATUADORES E VÁLVULAS PNEUMÁTICAS.

XYXZ[ Y_^YXZ�`[ ` ����^�Y[
Tkqk Tk iDqmirsRqk 10/10/2012 HORA DA ENTREVISTA 15:15
FLUIDO PRESENTE VISCERAS DE FRANGO E ÁGUA
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO 4” EM PVC

TIPO DA VÁLVULA
GUILHOTINA ESFERA GAVETA

X

TIPO DO ATUADOR
SIMPLES AÇÃO DUPLA AÇÃO

X
CARACTERÍSTICAS DA 
SOLENOIDE

24 Vcc – 300mA – 10bar
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APÊNDICE H – DIAGRAMA ELÉTRICO DO SISTEMA.
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APÊNDICE I – LÓGICA DO PROGRAMA DO CLP
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