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RESUMO 

O objetivo deste projeto é apresentar o controle de pressão para a rede de 

higienização da empresa Brasil Foods S/A®. A instalação desse sistema de controle 

de pressão tem como propósito melhorar o monitoramento e controle do processo 

proporcionando uma melhor eficiência. Atualmente toda a operação esta sendo 

efetuada manualmente, pelo operador que executa a higiene, com o projeto o 

sistema passará a ser através de um controle com um conversor estático indireto de 

frequência associado a uma chave de partida suave e um transdutor de pressão 

instalado na tubulação. 

Palavras chaves: Automação; controle; eficiência. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to provide pressure control for network hygiene 

company Brazil Foods S/A®. The installation of this system pressure control aims to 

improve monitoring and process control resulting in better efficiency. Currently the 

entire operation is being performed manually by the operator that performs hygiene, 

with the project the system will be through a control with a static converter indirect 

frequency associated with a soft starter and a pressure transducer installed the pipe. 

Keywords: automation, control, efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO  

Atualmente a competitividade mundial entre as empresas faz com que 

busquem melhorar os processos de produção com a finalidade de redução de 

custos, mantendo�a qualidade em seus produtos. Também buscam constantemente 

certificações de nível internacional para que possam concorrer com as grandes 

multinacionais. Junto a isso a automação vem crescendo muito e trazendo consigo 

um grande progresso no processo de fabricação e controle preciso de produtos em 

todos os seguimentos, sendo que alguns permitem o emprego de mais tecnologia e 

outros um pouco menos.  

Nas agroindústrias, o lucro ganho por tonelada de produto acabado (TPA) tem 

um custo muito elevado para a obtenção do produto final. Por estes motivos o 

trabalho da engenharia dentro da agroindústria é muito grande no sentido de 

minimizar os custos e perdas, desde a água usada nos processos, até o 

desenvolvimento de embalagens.

A eficiência de fábrica é o principal indicador para relacionar o percentual 

entre a produção real e nominal. Para atingir uma meta de eficiência é necessário 

minimizar e/ou eliminar todas as variáveis encontradas durante o processo e que 

venham a gerar atraso ou paradas de produção. Com base nisso, ao observar uma 

central de higienização identificou-se que, com a instalação de um sistema de 

controle será possível chegar a um resultado satisfatório com relação à otimização 

do processo. Sendo que atualmente esse processo é controlado manualmente e não 

apresenta os melhores resultados possíveis, devido à frequência em que são lidas e 

ajustadas as variáveis envolvidas no processo. 

O processo de higienização dos equipamentos consiste em captar a água em 

um reservatório, bombeando-a através de uma tubulação para diversos pontos 

distribuídos nos setores produtivos, com a intenção de efetuar a máxima limpeza 

possível nos equipamentos. A higienização é feita através da água pressurizada, ou 

seja, pressão gerada na tubulação com as bombas que bombeiam a mesma. O 

processo de higienização é feito por meio de pessoas que através de mangueiras 

direcionam o jato de água pressurizada nos equipamentos retirando dos destes as 

impurezas indesejadas ao processo produtivo.  
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A proposta para a  instalação de um sistema de controle vem com a finalidade 

de proporcionar um melhor controle da pressão, assim possibilitando manter uma 

pressão mais constante ao processo, eliminando ineficiências e desperdícios no 

processo. O conteúdo a seguir apresentará uma proposta de instalação de um 

sistema de controle e controle de pressão na rede de higiene na empresa Brasil 

Foods S/A®. 



��

�

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Projeto para controlar a pressão do sistema de bombeamento de água para a 

rede de higiene na empresa Brasil Foods S/A®, unidade de Videira – SC. 

1.2 PROBLEMA 

É possível manter a rede de higiene da empresa Brasil Foods S/A®, unidade 

de Videira – SC pressurizada de maneira automática?  

1.2.1 Pressuposto  

É possível resolver o problema fazendo o uso de chaves eletrônicas de 

acionamento dos motores em conjunto com sensores de pressão. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O desenvolvimento do projeto para efetuar o controle na rede de higiene da 

empresa Brasil Foods S/A®, irá proporcionar a capacidade de controlar a variável do 

processo, pressão, dessa forma possibilitando eliminar as ineficiências e 

desperdícios de insumos através de controle de pressão. Também será possível 

aperfeiçoar o processo em função da correção da variável com maior frequência, 

além de operar de maneira autônoma somente havendo a necessidade de 

acompanhamento do sistema, reduzindo significativamente os riscos a falhas 

operacionais. 

Pois o sistema atual funciona da seguinte forma, quando se da inicio ao 

processo de higienização o operador tem que se deslocar até a sala onde ficam as 

duas moto bombas e seus acionamentos, para então ligar a primeira moto bomba e 
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depois retornar ao setor que deseja higienizar até a tomada de água, ai sim abrir o 

registro e dar inicio a higienização do setor e equipamentos. Quando houver a 

necessidade de se utilizar duas ou mais tomadas de água, a pressão da rede vai 

diminuindo até chegar a certo ponto que a primeira moto bomba não pressurize mais 

suficientemente, ou seja, a pressão diminui então novamente o operador tem que se 

deslocar a sala onde ficam as moto bombas e ligar a segunda moto bomba, 

posteriormente retornar ao setor para continuar ao processo de higienização, da 

mesma maneira que quando a falta de pressão devido a varias tomadas de água 

estarem abertas. Conforme os operadores vão terminando a higiene dos setores os 

mesmos fecham os registros fazendo assim com que a pressão da rede aumente, 

percebendo este aumento de pressão que às vezes chega a dar inicio desde 

pequenos até grandes vazamentos nas mangueiras e até mesmo nas conexões dos 

registros com a rede e/ou com a mangueira, o operador tem que se deslocar 

novamente até a sala onde ficam as moto bombas e desligar a segunda moto 

bomba manualmente. 

O projeto é o elemento fundamental, mais importante nos processos de 

produção. É o momento em que são feitas as escolhas e especificações dos 

componentes, materiais entre outros, que irão direcionar o desenvolvimento e 

aplicação, a partir daí o projeto acaba se tornando um guia no desenvolvimento da 

obra, facilitando a implantação se o mesmo vier a ser aprovado. 

1.4 OBJETIVOS 

São apresentados nos subcapítulos abaixo os objetivos do presente projeto 

de estudo. Os objetivos específicos são descritos de maneira sequencial e sob a 

forma de alíneas. 

1.4.1 Objetivo Geral 
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�Desenvolver sistema para manter a rede de higienização da empresa Brasil 

Foods S/A®, unidade de Videira, pressurizada de maneira automática, a fim de 

melhorar o processo de higiene. 

1.4.2 Objetivos Específicos

Seguem abaixo os objetivos específicos do trabalho em questão. 
�

a) Revisar literatura sobre projetos; 

b) Revisar literatura sobre sistemas de controle; 

c) Revisar literatura sobre sistemas de bombeamento; 

d) Revisar bibliografias de chaves eletrônicas para motores de indução 

trifásicos; 

e) Verificar as características do sistema de higiene atual; 

f) Realizar projeto de pressurização automática; 

g) Apresentar resultados obtidos. 

1.5 MÉTODO  

a) Levantar o funcionamento do sistema da higiene da empresa; 

- Levantar as variáveis do processo; 

- Estabelecer os requisitos do sistema;  

b) Definir equipamentos e componentes do sistema; 

c) Dimensionar componentes elétricos; 

d) Ajustar parâmetros das chaves eletrônicas. 
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2 PROJETO 

O conceito de projeto é extremamente amplo por este motivo pode ser 

aplicado em qualquer atividade de planejamento. Afinal ao se basear no pilar da 

atividade de planejamento, baseia-se nas escolhas de situações futuras adequadas 

ao ambiente que envolve a organização e o estudo de cursos oferecidos e de ações 

e atitudes para alcançá-las (FERNANDES 1998). 

 De modo geral pode-se afirmar que um projeto refere-se a um tema 

especifico, necessitando de quantidades especificas definidas de recursos de tempo 

estabelece resultados tipicamente quantificáveis CLEMENTE e FERNANDES 

(1998). Todos os projetos poderiam ser o desenvolvimento de um novo produto, a 

expansão de instalações ou adoção de um novo processo em diversos ramos de 

produção, procurando sempre quantificar os custos e os benefícios para se adotar o 

critério mais adequado para a tomada de decisão (BULGACOV 1998). 

Para CLEMENTE e FERNANDES (1998, p, 21) 

O termo projeto esta associado à percepção de necessidades ou 
oportunidades de certa organização. O projeto da forma a ideia de executar 
ou realizar algo, no futuro, para atender a necessidades ou aproveitar 
oportunidades. Dessa forma, o processo de elaboração, analise e avaliação 
de projetos envolve um complexo elenco de fatores socioculturais, 
econômicos e políticos que influenciam os decisores na escolha dos 
objetivos e métodos. Quando se desenvolve um projeto, está-se supondo 
que certe decisão teria sido tomada e se esta levantando e dimensionando 
todas as suas implicações, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. 

Para CLEMENTE e FRUET (1998), projeto trata-se de um esforço aplicado, 

aprofundado de certa forma temporário, para o desenvolvimento de um produto e/ou 

serviço e na maioria das vezes para a solução de problemas exclusivos, o termo 

temporário não se aplica ao seu emprego na pratica e sim a duração de seu 

desenvolvimento, pois a maioria das aplicações são desenvolvidas para a duração 

de vários e vários anos. Para FRUET (1998), um meio ou maneira de resolver 

problemas ou atender alguns requisitos que não teriam a possibilidade de serem 

atendidos através dos limites normais das operações nas organizações. 

BULGACOV (1998), afirma que existem três tipos de projetos, os mesmos 

serão previamente definidos abaixo. 

a) Projeto Temporário - O mesmo tem inicio e fim definido, ou seja, é 

concluído após atingir seu objetivo, ou também quando forem claramente 
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esclarecidos que estes objetivos não poderão ou não serão capazes de 

serem atingidos, outra causa e que caso se perceba que não se faca mais 

necessário o seu desenvolvimento; 

b) Projeto Único - Trata-se do desenvolvimento de um serviço produto ou 

sistema exclusivo, diferente ou similar a qualquer outro feito anteriormente, 

as características destes produtos, sistemas ou serviços devem ser 

elaboradas progressivamente desde o inicio; 

c) Projeto Progressivo - Este é desenvolvido passo a passo por meio de 

incrementos constantes, tomando sempre o maior cuidado e melhor 

detalhamento durante todo o seu desenvolvimento, para FRUET (1998), 

este projeto e desenvolvimento particularmente e executado mediante a 

contrato. 

2.1 ASPECTOS HUMANOS DO PROJETO 

CLEMENTE e WEKERLIN (1998) nos falam que todo o projeto desenvolvido 

representa uma mudança, os projetos sempre nos trazem novas situações. Por este 

e outros motivos se faz necessário tomarmos cuidados especiais em relação aos 

aspectos humanos tanto durante a elaboração quanto na sua implantação. 

Independente da origem do projeto, o seu sucesso está diretamente baseado 

e condicionado em sua capacidade de oferecer vantagens para todos os envolvidos 

e interessados WEKERLIN (1998). CLEMENTE; WEKERLIN (1998, p.31) Afirmam 

que essa “capacidade emerge mais facilmente quando o projeto surge de sugestões 

das pessoas diretamente envolvidas”. 

2.2 OBJETIVOS DO PROJETO 

Diz CLEMENTE e WERELIN (1998), que parece lógico que todos os projetos 

das organizações em geral sejam convergentes em relação a um objeto geral e 

permanente de longo prazo. Algumas vezes, entretanto, esse objetivo de longo 

prazo pode não parecer totalmente claro para todos os envolvidos na organização. 
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(FIALHO 1995, 1997, 2001) Nos diz que a elaboração de um projeto para uma 

aplicação em instalações industriais deve ser iniciada e procedida a partir de 

conhecimentos dos dados, também levando em consideração as características de 

funcionamento da empresa a ser aplicado, normalmente o projetista tem que 

conhecer a planta em que se deseja efetuar o desenvolvimento com o maior 

detalhamento possível. E o maior agravante principal que é atender a especificação 

e resolver o problema proposto.  
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3 SISTEMA DE CONTROLE 

Sistema e uma combinação de diversos componentes que atuam em conjunto 

para a realização de certo objetivo, não sento limitado a somente algo físico. Este 

conceito pode ter diversas aplicações a fenômenos abstratos, dinâmicos como os 

encontrados na economia. A palavra sistema deve ser interpretada para designar 

sistemas econômicos, biológicos, físicos e outros, seu uso é difundido em 

basicamente todas as áreas de conhecimento humano OGATA (1998). 

O termo sistema é usado para descrever uma série de componentes que 
interagem em torno de uma condição limite imaginária, havendo particular 
interesse nas suas entradas e saídas, e na relação entre as mesmas. 
(BOLTON, 1995). 

Sistemas de controle ou controle automático são partes integrantes da 

sociedade moderna, praticamente todos os aspectos de nossas atividades diárias 

são afetados por algum tipo de sistema de controle, e tem desempenhado um papel 

vital no avanço da engenharia. Além de sua extrema importância em veículos 

espaciais, nas mais diversas aplicações, como por exemplo, lançamentos de 

foguetes e naves espaciais em orbita sistemas de guiamento de mísseis, até um 

sistema de esguicho de água ou outro fluido de refrigeração em componentes 

metálicos usinados automaticamente, também em sistemas robóticos e similares, o 

controle automático tornou-se uma parte importante e integrante dos sistemas 

modernos de grandes manufaturas NISE; OGATA 2009; 1998. 

Para NISE 2009, p. 2. um sistema de controle consiste em subsistemas e 

processos (ou plantas) construídos com o objetivo de se obter uma saída desejada 

com desempenho desejado para uma entrada especificada fornecida [...].  

Segundo NISE 2009, p 2 os sistemas controlados automaticamente não são 
criados apenas pelos seres humanos, eles também existem na natureza. No 
interior de nossos corpos existem numerosos sistemas de controle, como 
por exemplo, o pâncreas, que regula o açúcar do nosso sangue. Quando 
somos expostos a situações de grande pressão, nossa adrenalina aumenta 
juntamente com o nosso batimento cardíaco, fazendo com que mais 
oxigênio seja levado a nossas células [...]. Mesmo o mundo não físico 
parece ser regulado automaticamente. Alguns modelos tem sido sugeridos 
para mostrar o controle automático do desempenho de um estudante. A 
entrada neste modelo e o tempo que o estudante dedica aos estudos, e a 
saída e sua nota. O modelo pode ser utilizado para prever o tempo 
necessário para melhorar a nota do estudante se ele aumentar de modo 
significativo seu tempo de estudo.  

A busca pela qualidade, eficiência e precisão vem aumentando a cada dia e 

para resolvermos estes problemas temos de nos ater a alguns meios de ajuda, o 
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sistema regulador automático é um sistema que cuja a saída e entrada de referencia 

são constantes, ou variam lentamente, e o seu objetivo é manter a saída um valor 

desejado mesmo na presença de perturbações, que são os sinais que tendem a 

afetar os valores de saída do sistema, se esta for gerada dentro do sistema a 

mesma é considerada interna, caso contrario é considerada um sinal de entrada do 

sistema. Para que estas perturbações externas venham a ser reduzidas, isto é, 

reduzir a diferença entre a saída do sistema e a entrada de referencia utiliza-se de 

um controle realimentado. Que é o sistema que tende a manter uma ralação já pré-

estabelecida entre estes sinais, de saída e a entrada de referencia efetuando um 

comparativo e utilizando deste mesmo sinal como um meio de controle do sinal de 

saída OGATA (1998). 

Um sistema de controle é assim chamado, quando a sua saída é controlada 

para assumir um valor particular ou seguir uma determinada entrada. O ser humano 

é o mais sofisticado e complexo sistema de controle, pois ele é capaz de 

desempenhar uma série de tarefas, incluindo a tomada de decisões. Algumas delas, 

tais como a de pegar objetos ou simplesmente caminhar, são normalmente 

realizadas de forma rotineira OGATA (1998).  

Com o elevado crescimento na área computacional e a rápida expansão da 

capacidade de processamento, as tarefas desempenhadas por um sistema de 

controle estão sendo executadas de forma automática, com mais facilidade, 

simplicidade e segurança. Estes fatos permitiram uma ampla difusão da utilização do 

controle automático e o desenvolvimento de tecnologia CASTELAN, 2000. 

Dessa forma, os sistemas de controle têm assumido um papel 

progressivamente importante no desenvolvimento da moderna civilização e 

tecnologia. Praticamente todo aspecto de nossas atividades diárias é afetado por 

algum tipo de sistema de controle CASTELAN, 2000.  

O primeiro trabalho significativo com sistema de controle foi o de James Watt, 

que construiu, no século XVIII, um controlador centrífugo para o controle de 

velocidade de uma máquina a vapor. Outros trabalhos nos primeiros estágios da 

teoria do controle se devem a Minorsky, que em 1922, trabalhou em controladores 

automáticos para pilotar navios e mostrou como poderia determinar sua estabilidade 

a partir de equações diferenciais CASTELAN, 2000. 

 Em 1932, NYQUIST desenvolveu um procedimento simples para determinar 

a estabilidade de sistemas à malha-fechada com base na resposta estacionária de 
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sistemas a malha-aberta a excitações senoidais CASTELAN, 2000. Em 1934 Hazen 

introduziu o termo “servomecanismos” para designar sistemas de controle de 

posição, discutiu o projeto de servomecanismos a relé capazes de seguir, de muito 

perto, uma excitação variável no tempo CASTELAN, 2000. 

Sistemas de Controle são muito usados no mundo de hoje, devido á vários 

fatores como melhoramento industrial, maiores lucros, evitar que ocorram erros em 

processos industriais entre outros. Um fator de sobrevivência nas empresas nos dias 

de hoje é a qualidade somada com a confiabilidade, devido ao alto grau de exigência 

nos setores de manufatura MARTINS; CASTELAN, 2007; 2000.  

Um sistema de controle é uma interconexão de componentes formando uma 
configuração tal que gere a resposta desejada para o sistema. A base para 
análise de um sistema são os fundamentos fornecidos pela teoria de 
sistemas lineares, que assume uma relação causa-efeito para os 
componentes do sistema. (CASTELAN, 2000). 

O componente a ser controlado, em uma planta ou processo, pode ser 

representado como mostra à figura 1, a saída do sistema é a variável controlada, a 

variável manipulada é a quantidade ou condição que é variada de modo a afetar o 

valor da variável controlada da maneira desejada MARTINS, 2007. 

Figura 1 - Bloco representativo de um componente a ser controlado 
Fonte: (CASTELAN; De PIERI, 2000, p.75) 

 A figura 2 mostra um diagrama esquemático da planta de controle de 

pressão, contendo um indicador de pressão ilustrado pela sigla (PI) que fornece a 

pressão no tanque, onde a água é pressurizada, a letra M simboliza um regulador de 

tensão, que regula a velocidade da bomba, no qual será medida a pressão. A letra P 

refere-se à bomba, a linha tracejada informa que a pressão é controlada pela 

velocidade da bomba, ou pela vazão imposta pela válvula proporcional. As válvulas 

manuais 1, 2, 3 e 4 estão fechadas, e a válvula proporcional desabilitada. O controle 

da pressão será feito pela velocidade da bomba MARTINS, 2007. 



Figura 2– Diagrama de fluxo de controle de pressão.
Fonte: (Martins, 2007) 

Os sistemas de controle podem ser divididos em dois

malha-fechada e malha-aberta

3.1 CONTROLE EM MALHA

O controle em malha

a diferença entre o sinal de entrada (referência) e o

chamado de sinal de erro, é introduzido no controla

processo de forma a reduzir o erro e manter a saída

dois tipos de controle em malha definidos como controle manual

automático. No controle automático, o operador é su

desempenham as suas funções de formas mais eficient

finalidade de eliminar erros 

3.2 CONTROLE DE MALHA

Controle em malha

controle, isto é, a saída não é medida nem realimen

Diagrama de fluxo de controle de pressão.

Os sistemas de controle podem ser divididos em dois tipos, controle em 

aberta. 

CONTROLE EM MALHA-FECHADA 

malha-fechada é o mesmo que controle realimentado

diferença entre o sinal de entrada (referência) e o sinal de saída realimentado,

chamado de sinal de erro, é introduzido no controlador que atua na planta ou no 

processo de forma a reduzir o erro e manter a saída em um valor desejado. 

de controle em malha definidos como controle manual

automático. No controle automático, o operador é substituído por dispositivos que 

desempenham as suas funções de formas mais eficientes e precisas

finalidade de eliminar erros nos processo MARTINS, 2007. 

MALHA-ABERTA  

malha-aberta, o sinal de saída não tem efeito na ação de 

controle, isto é, a saída não é medida nem realimentada para comparação com a 
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entrada. Para cada entrada de referência haverá uma condição pré-estabelecida de 

operação, qualquer sistema que opere em uma base de tempo é um sistema em 

malha-aberta. A operação em malha-aberta deve ser usada, quando se conhece a 

relação entre entrada-saída e o sistema não apresentar nenhum tipo de perturbação 

MARTINS, 2007. 

Outras formas de controle o até mesmo auxilio de controles é a automação de 

sistemas na qual a principal exigência e também a fundamental em um sistema de 

controle é que o mesmo seja estável, ou seja, apresentar estabilidade absoluta e 

também uma ótima estabilidade relativa que é a velocidade de resposta deve ser 

rápida e possuir um bom amortecimento. Os sistemas de controles devem ser 

capazes de reduzir os erros a zero ou então reduzir ao máximo possível, mas ainda 

dentro de algum valor tolerável mínimo, dentre isto para um grande auxilio a 

automação nos ajuda muito nestes requisitos MARTINS, 2007. 

3.3 CONTROLE AUTO-OPERADO OU OPERADO POR ENERGIA EXTERNA  

A natureza de controle é composta basicamente por  dois tipos de controle: os 

auto-operados e os operados por alguma energia externa. Para entender um pouco 

mais dos dois tipos primeiramente vamos falar um pouco do auto-operado, dentro 

deste um sistema de controle que podemos citar e muito conhecido pela maioria das 

pessoas, que e o controle de nível por boia, existente em caixas d’ água de muitas 

residências, o principio de funcionamento deste sistema de controle e muito simples. 

Na figura 3 podemos ver quando o nível do reservatório esta abaixo a boia não esta 

acionada, deixando assim passagem do fluxo livre para a água pela tubulação, 

assim que o nível de água vai subindo até que o mesmo acione a boia, 

interrompendo assim o fluxo de água, é uma forma de controle já existente a muitos 

e muitos anos, e ainda muito utilizado nos dias de hoje MATIAS (2002).  
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Figura 3 – Controle de nível por boia 
Fonte: Teoria de controle PID, Mecatrônica atual (2002). 

Já controles operados por energias externas podem ser do tipo, pneumático, 

hidráulico, elétrico ou eletrônico. O funcionamento destes baseia-se em, possuir uma 

grandeza e esta precise ser controlada, e para que esta grandeza possa ser 

controlada precisam-se saber algumas informações, o valor desejado ou como pode 

ser chamado de setpoint, valor real ou valor de processo e também o algoritmo de 

controle. Baseado nessas informações o controlador compara o valor desejado de 

setpoint com o valor de processo, com base no algoritmo de controle, o valor de 

correção na saída  do controlador para que o valor de processo se aproxime do 

valor de setpoint MATIAS (2002). 

Em relação a algoritmos de controle, estes por sua vez podem operar 

individualmente ou trabalhar em conjunto conforme a precisão esperada ou 

necessária do controle e também conforme o processo, são eles. 

a) Controle ON – OFF; 

b) Controle com ação proporcional (P); 

c) Controle com ação integral (I); 

d) Controle com ação derivativa (D). 

Somente iremos tratar referentes às alíneas b, c e d, as quais nos dizem 

respeito ao controle que será utilizado no projeto de controle de pressão para a rede 

de higiene MATIAS (2002). 

3.3.1 Controle Proporcional (P) 
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O controle proporcional fornece uma relação linear fixa, entre o valor da 

variável controlada e o valor que o atuador de controle pode fornecer a figura 4 a 

seguir nos ilustra a ação de um controle proporcional MATIAS (2002).

Figura 4 - Ação de um controle proporcional. 
Fonte : Teoria de controle PID, Mecatrônica atual (2002). 

Para melhor entendimento do controle proporcional, vamos considerar um 

processo em que a pressão de operação possa variar de 8 bar a 16 bar. O elemento 

controlador tem um raio de ação que fornece ao processo uma faixa de pressão que 

vai de 12,5 bar a 15,5 bar, onde o ponto central é de 14 bar, tendo uma faixa de 

controle de 1,5 bar acima e 1,5 bar abaixo, quando a pressão esta em 12,5 bar ou 

menos o elemento controlador e totalmente aberto. Quando a pressão esta entre 

12,5 bar e 15,5 bar o elemento controlador se movimenta para uma posição que e 

proporcional a grandeza controlada, e quando a pressão encontra-se acima de 15,5 

bar o elemento controlador esta completamente fechado. Com isso tem-se que a 

faixa de valores e de 3 bar, porém, este valor representa uma porcentagem da faixa 

total que a pressão percorre que e de 8 bar, ( 8 bar a 16 bar) portanto a faixa 

proporcional expressa 3 bar/8 bar, ou 38% de todo o alcance da escala. Outra 

maneira que auxilia no entendimento da explicação de funcionamento deste 

controlador e através de seu ganho, que e a relação entre a porcentagem de 

variação do elemento controlador pela variação proporcional de grandeza, tendo 

assim MATIAS (2002).

Ganho= (% de variação do elemento controlador) / (% de variação da 

grandeza controlada), na situação citada acima o ganho seria de (100% / 38%) = 

2,63. 
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Porém quando o circuito se estabiliza, ele não se estabiliza no setpoint, mas 

sim em um valor fora dele chamado off-set como representa a figura 5 MATIAS 

(2002). 

Figura 5 – ilustração do off-set. 
Fonte: Teoria de controle PID, Mecatrônica atual (2002). 

Sendo este erro chamado off-set uma característica do sistema de controle 

proporcional, e quanto menor for o ganho do circuito maior é o erro, a medida em 

que se aumenta o ganho este erro vai se tornando cada vez menor, e em 

contrapartida a isto, aumentando o ganho, a possibilidade de oscilações na variável 

de processo também aumenta, sendo este um parâmetro que deve ser muito bem 

otimizado em um controlador. Para a correção deste erro chamado off-set alguns 

controladores industriais possuem este reajuste manual que soma ou subtrai do 

valor de saída, este valor correspondente a eliminação do off-set MATIAS (2002).

3.3.2 Controle Integral (I) 

Em sistemas onde se utiliza de um controlador proporcional, quando há 

alteração de carga o reajuste do off-set deve ser feito de forma automática, 

integrando-se o valor do erro obtém-se este ajuste, quando aplicado na prática o 

controle integral é utilizado juntamente com o controle proporcional, formando um 

novo controle, o controle proporcional integral (PI), conforme mostra o gráfico da 

figura 6 MATIAS (2002).
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Figura 6 – Gráfico de um controle proporcional – integral (PI).  
Fonte: Teoria de controle PID, Mecatrônica atual (2002). 

Quando a variável de processo sofre uma diminuição a ação do controle 

proporcional responde imediatamente a esta baixa dando um pico acima de setpoint

da variável controlada e voltando a se estabilizar, a ação integral responde mais 

lentamente gerando um menor pico acima do setpoint da variável controlada e 

estabilizando com um erro chamado de off-set, e no controle com ação proporcional 

integral PI é a junção dos dois controles um respondendo imediatamente baixa da 

variável controlada e outro estabilizando controladamente com um pequeno erro 

MATIAS (2002).

3.3.3 Controle Derivativo (D) 

O ajuste efetuado pelo controle derivativo aplica ao sistema uma correção 

diretamente proporcional à velocidade com que o desvio aumenta, unindo a ação de 

controle derivativo com a ação proporcional, resultando no controle proporcional 
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derivativo (PD), que e uma ação que acontece em uma correção antecipada a um 

desvio que ainda não tenha acontecido, também podendo ser chamado de 

supercorreção, ação esta ilustrada na figura 7 abaixo MATIAS (2002).

Figura 7 – Gráfico de um controle derivativo (D). 
Fonte: Teoria de controle PID, Mecatrônica atual (2002). 

Após a grande correção inicial antecipada, o controlador começa a diminuir a 

ação de seus efeitos deixando assim com que as respostas proporcionais 

dependente ou independente das ações integrais em conjunto, efetuem o 

posicionamento ao elemento de controle final. Com a variação da variável de 

controle representada no primeiro gráfico da figura 7, a ação proporcional efetua a 

variação somente em um sentido, inversamente proporcional à variação, na ação 

derivativa a resposta para o controle se da em dois sentidos, primeiramente em 

sentido contrario a variação e depois em mesmo sentido, para posterior efetuar a 

estabilização MATIAS (2002). 

3.3.4 Controle Proporcional Integral E Derivativo (PID) 
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As ações de um controle PID podem ser estudadas com a utilização de 

algoritmos de controle integrais e diferenciais, mas são muito complicados, nem 

sempre estão disponíveis e também necessitam de um tempo elevado de analise, 

portanto não sendo muito utilizado na pratica MATIAS (2002).

Controladores do tipo Proporcional, Integral e Derivativo, ou seja, 

denominados de PID, são controladores largamente utilizados no cenário industrial. 

Segundo Astrôn, entre 90 e 95% dos problemas de controle são solucionados 

empregando tais controladores, podendo considerá-los como “o pão e a manteiga” 

da engenharia de controle. De forma a apresentar um controlador do tipo PID, 

 vamos considerar o sistema de controle em malha-fechada em forma de diagrama 

de blocos, na figura 8 podemos ver melhor sua estrutura MATIAS (2002).  

Figura 8 - Diagrama de blocos de um sistema de controle em malha-fechada. 
Fonte: Teoria de controle PID, Mecatrônica atual (2002). 

A função deste controlador representado na figura 8 é de, com base no sinal 

de diferença existente entre o sinal de referencia ou sinal de entrada r(t) e o sinal de 

saída y(t), gerar uma saída controlada, ou seja, gerar em sua saída um sinal de 

controle u(t), que seja capaz de efetuar a correção ou até mesmo anular e eliminar 

esta diferença MATIAS (2002).

O objetivo em uma malha de controle é de alcançar a estabilidade em um 

menor tempo possível, um controlador  considerado bem ajustado podemos dizer 

que e aquele que tem um caimento de ¼ como mostra a figura 9 MATIAS (2002).
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Figura 9 - Diagrama de blocos 
Fonte: Teoria de controle PID, Mecatrônica atual (2002). 

A automação é a substituição de tarefas humanas repetitivas, perigosas e 

lentas por um ou mais conjuntos de peças, componentes e equipamentos 

programados, dimensionados e preparados para executar os mais variados tipos de 

atividades, afim de aumentar produtividade, diminuir riscos de acidentes, diminuir 

erros, diminuir e ou até mesmo em alguns casos eliminar a mão de obra, tornando 

os processos mais rápidos e confiáveis (FIALHO, 1995; 1997; 2001). 

Automação pode ser definida como a “dinâmica organizada” dos 
automatismos, que em sentido amplo representa a mais evidente expressão 
de progresso quando orientada para uma economia de Potêncialização 
cada vez maiores da intervenção humana nas diversas manifestações, não 
só industriais como também gerais da vida social.” (FIALHO, 2001, p. 13) 

A automação pode ser empregada nas mais variadas atividades desde uma 

forma simples como, por exemplo, a abertura e o fechamento de uma válvula, como 

também muito complexa como efetuar controle total de um equipamento e até 

mesmo uma linha completa de produção. O significado de automação é qualquer 

sistema que se utiliza computadores, para substituir a mão de obra humana para 

obtenção de soluções rápidas, confiáveis e econômicas (FIALHO 1995; 1997; 2001).                         

Segundo CASTRUCCI; MORAES (1998), os principais objetivos da 

automação industrial são: 

a) diminuição dos custos; 

b) maior produtividade; 

c) maior flexibilidade; 

d) melhor qualidade; 

e) maior capacidade tecnológica. 
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4 SISTEMAS DE BOMBEAMENTO 

A Bomba centrífuga vertical multiestágio Grundfos® CR36-7 é composta 

basicamente de um motor elétrico dimensionado de acordo com a vazão e altura 

manométrica requerida pelo projeto e como principal vantagem um baixo nível de 

ruído e um alto rendimento, também possui selo mecânico do tipo cartucho que 

fornece maior fiabilidade e mais facilidade de acesso para a manutenção, podendo 

com este sistema quando apresentar problemas mecânicos efetuar a manutenção 

sem a retirada do motor, somente substituindo o selo mecânico, sistema hidráulico 

otimizando o desempenho da bomba, e o item de maior importância que é o sensor 

de funcionamento a seco sendo que mais de 25% dos problemas ocorridos em 

bombas com parada das mesmas é referente ao seu trabalho a seco, e através 

deste sensor o mesmo verifica continuamente a presença de liquido na bomba, 

eliminando assim este problema de funcionamento a seco (GRUNDFOS GAMA CR, 

2012). As bombas são adequadas para sistemas de abastecimento de água, para o 

aumento de pressão e diversas outras aplicações (NISKIER E MACINTYRE, 1997).  

A figura 10 demonstra mais claramente os componentes de uma bomba 

centrífuga vertical multiestágio. 
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Figura 10 - Bomba Centrífuga Vertical Multiestágio.
Fonte: Catálogo Grundfos INSTRUCTIONS, 2011. 

Pode ser considerado como os principais componentes de uma bomba 

centrífuga vertical multiestágio: 

a) motor; 

b) rotor; 

c) selo mecânico do tipo cartucho. 

4.1 FUNCIONAMENTO  

Para auxiliar entendimento do funcionamento das turbo bombas vamos 

considerar o tipo mais comum utilizado nas indústrias em geral que é  a bomba 

centrífuga. A bomba centrífuga necessita ser previamente enchida com o líquido a 
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bombear, ou seja, escorvada NISKIER (1997). Devido às folgas existentes nas 

partes internas da bomba não pode existir espaços preenchidos pelo ar, todos os 

espaços devem ser preenchidos pelo líquido a ser bombeado caso contrário a 

bomba não irá bombear, por isso a bomba não é considerada autoaspirante ou 

autoescorvante a não ser que se adotem recursos construtivos especiais que 

permitam tais ações. Logo no início do movimento do rotor e do líquido contido no 

interior da bomba a força centrífuga cria uma zona de pressão maior na periferia do 

rotor e uma zona de baixa pressão na entrada produzindo o deslocamento do líquido 

ou o bombeamento propriamente dito (FIALHO e NISKIER 2001, 1997).  

Admitamos que a tubulação, cheia de líquido contido na bomba, ligue a 
boca de aspiração a um reservatório submetido à pressão atmosférica (ou 
outra suficiente) e que outra tubulação, nas mesmas condições, estabeleça 
a ligação da boca de recalque a um outro reservatório colocado a uma 
determinada cota onde reine a pressão atmosférica (ou outra pressão 
qualquer). Em virtude da diferença de pressões que se estabelece no 
interior da bomba ao ter lugar o movimento de rotação, a pressão à entrada 
do rotor torna-se inferior à existente no reservatório de captação, dando 
origem ao escoamento do liquido através do encanamento de aspiração, do 
reservatório inferior para a bomba. Simultaneamente, a energia na boca de 
recalque da bomba, tornando-se superior à pressão estática a que está 
submetida à base da coluna líquida na tubulação de recalque, obriga o 
líquido a escoar para uma cota superior ou local de pressão considerável, a 
energia na boca de recalque da bomba, tronando-se superior à pressão 
estática a que está submetida à base da coluna líquida na tubulação de 
recalque, obriga o líquido a escoar para uma cota superior ou local de 
pressão considerável. Estabelece-se então, com a bomba em 
funcionamento, um trajeto do líquido do reservatório inferior para o superior 
através da tubulação de aspiração, dos canais do rotor e difusor e da 
tubulação de recalque. É na passagem pelo rotor que se processa a 
transformação da energia mecânica nas energias de pressão e cinética, 
que, como vimos, são aquelas que o líquido pode possuir. Saindo do rotor, 
o líquido penetra no difusor, onde parte apreciável de sua energia cinética é 
transformada em energia de pressão, segue para a tubulação de recalque.  
O nome de bomba centrífuga dado a esse tipo se deve ao fato de ser a 
força centrífuga a responsável pela maior parte da energia que o líquido 
recebe ao atravessar a bomba. (FIALHO, 2003, p.54).

4.2 DEFINIÇÃO DE BOMBA 

São maquinas que operam em função de fornecer energia para um 

determinado liquido, com finalidade de transportá-lo de um ponto a outro recebendo 

a água em forma de energia mecânica e transformando-a em energia de pressão 

FIALHO (2003).  

Para FIALHO (2003, p.26) 
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São Máquinas que transformam a energia Potêncial ou força motriz 
proveniente de um motor elétrico e transformam parte dessa energia em 
energia cinética (movimento) e energia de pressão (força) transferindo essas 
energias ao fluido a ser bombeado para transportá-lo de um ponto a outro. 
Sempre se utiliza as bombas hidráulicas quando há necessidade de aumentar 
a pressão de trabalho de uma substância líquida em um sistema de 
velocidade de escoamento. 

4.3  CONCEITO DE BOMBA CENTRÍFUGA

São bombas hidráulicas que têm como princípio de funcionamento a força 

centrífuga através de palhetas e impulsores que giram no interior de uma carcaça 

estanque, jogando líquido do centro para a periferia do conjunto girante MACINTYRE 

(1997). 

Para MACINTYRE (1997, p. 597) 

As bombas centrífugas são amplamente empregadas nas indústrias, devido 
a sua fácil adaptabilidade a praticamente em qualquer serviço. Podem ser 
fabricadas em uma grande variedade de materiais, para resistirem à ação 
corrosiva de qualquer liquido por elas bombeado. São empregadas, em 
suas pecas de fabricação, materiais tais como, ferro fundido, aço-carbono, 
aços cromo e níquel, bronze, aço inoxidável, vidro, grafite, cerâmica, 
plásticos rígidos, entre vários outros materiais, adaptados conforme a 
aplicação. Podem ser usadas com eixos na horizontal ou na vertical. 
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5 CHAVES ELETRÔNICAS COM APLICAÇÃO EM MOTORES DE INDUÇÃO 

TRIFÁSICO 

A eletrônica de potência, com o passar dos anos, vem se tornando mais fácil 

mais barato o acionamento em velocidade variável de motores elétricos. Devido a 

estes fatores sistemas que antes utilizavam motores de corrente contínua (CC), hoje 

pela facilidade de controle, podem utilizar motores de corrente alternada (CA) de 

indução graças aos inversores de frequência (IF), que em algumas literaturas pode 

ser chamados de conversores de frequência. Juntamente com o avanço da 

eletrônica de potência, a microeletrônica, tem auxiliado muito o acionamento de 

maquinas (CA) permitindo a implantação e implementação de funções cada vez 

mais complexas em um tempo de processamento cada vez menor (CAPELLI 2002, 

2003). 

Segundo MARINE (1994, p.114): 

O conversor de frequência, também conhecidos como inversor de 
frequência, são dispositivos eletrônicos que convertem a tensão da rede 
alternada senoidal, em tensão contínua de amplitude e frequência 
constantes e finalmente convertem esta última, em uma tensão de 
amplitude e frequência variáveis. 

Portando MARINE (1994), nos fala que os inversores de frequência são 

usados em motores elétricos de indução trifásicos (MIT), para substituir os rústicos 

sistemas de variação de velocidade mecânico, tais como polias engrenagens e 

variadores hidráulicos, bem como os motores de corrente contínua que possuem um 

elevado custo de aquisição, pelo conjunto motor assíncrono e inversor, mais barato, 

de manutenção mais simples e reposição mais rápida e fácil. 

Os inversores de frequência também costumam atuar como dispositivos de 

proteção para vários problemas de rede elétrica que se pode ocorrer, tais como, 

desbalanceamento entre fases, sobrecarga, quedas de tensão, entre outras 

anomalias que possam vir a prejudicar o sistema. Normalmente, os inversores de 

frequência são montados em painéis elétricos, sendo um dispositivo utilizado em 

larga escala na automação industrial. Podem trabalhar em interfaces com 

computadores, centrais de comando, e conduzir, simultaneamente, dezenas de 

motores, dependendo do porte e tecnologia do dispositivo, ou seja, conforme seu 

modelo (MARINE 1994). 
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Segundo CAPELLI (2002, 2003)  os inversores de frequência costumam ser 

dimensionados mais precisamente, pela corrente do motor. O dimensionamento pela 

potência do motor pode também ser feita, porem, a corrente é a principal grandeza 

elétrica limitante no dimensionamento. Quando o acionamento elétrico não exige 

variação da velocidade do motor, querendo-se apenas uma partida mais suave, de 

forma que limite-se a corrente de partida evitando assim quedas de tensão da rede 

de alimentação costuma-se utilizar soft-starters (MARINE 1994). 

Os inversores de frequência possuem uma vasta aplicação na indústria de 

máquinas, equipamentos e processos em geral. Com a capacidade inerente de 

variar a velocidade de motores elétricos trifásicos (MIT) de Corrente Alternada, 

permitem aos projetistas, desenvolver máquinas que sem a sua existência, seriam 

praticamente impossíveis de serem fabricadas MORIN; CAPELLI (1989; 2002, 

2003).  

Assumindo que o número de polos de um motor AC seja fixo (determinado na 

sua construção), ao variarmos a frequência de alimentação, variamos na mesma 

proporção, sua velocidade de rotação.  O inversor de frequência, portanto, pode ser 

considerado como uma fonte de tensão alternada de frequência variável. Claro que 

isso é uma aproximação grosseira, porém dá uma ideia pela qual chamamos um 

acionamento CA, de inversor de frequência (CAPELLI 2002, 2003). 

5.1  FUNCIONAMENTO 

Para entender o funcionamento de um Inversor de frequência, é necessário, 

antes de tudo, saber a função de cada bloco que o constitui. Ele é ligado na rede 

elétrica, que pode ser monofásica ou trifásica, e em sua saída há uma carga que 

necessita de uma frequência diferente daquela da rede. Para tanto, o inversor tem 

como primeiro estágio, um circuito retificador, responsável por transformar a tensão 

alternada em contínua. Após isso, existe um segundo estágio capaz de realizar o 

inverso, ou seja, a transformação de uma tensão corrente continua (CC) para uma 

tensão de corrente alternada (CA) conversor, e com a frequência desejada pela 

carga (CAPELLI 2002, 2003).
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Para CAPELLI (2002, 2003) Um Inversor de frequência é composto 

basicamente por três etapas distintas que devemos saber que são as seguintes 

etapas: retificador, filtro e inversor. A figura 11 mostra resumidamente o diagrama 

em blocos de um inversor de frequência escalar: 

Figura 11 – Diagrama De Blocos Do INVERSOR DE FREQUENCIA. 
Fonte: Apostila Automação Industrial, Artigo Inversores de Frequência, 2002. 

5.1.1  Etapa De Entrada Ou Retificador

É composta por pontes trifásicas ou em alguns casos monofásicas de diodos 

retificadores situados no circuito de entrada do inversor, que fazem o papel da 

retificação da tensão e frequência alternada da rede de entrada transformando a em 

corrente continua (DC). A tensão DC resultante é filtrada pelo capacitor C 

representado na figura 11 acima e utilizada como entrada para a Seção Inversora 

(CAPELLI 2002, 2003). 

5.1.2 Etapa Intermediaria Ou Filtro 

Composta por capacitores eletrolíticos que tem como sua principal função 

diminuir as ondulações na tensão que foi retificada pela primeira etapa a retificadora 

e também garantir o fornecimento de tensão CC para a próxima etapa a inversora. 

Além desta função, também tem como objetivo a troca de Potência reativa com o 
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motor, ou seja, tanto nos momentos que o motor opera como “MOTOR” ou opera 

como “GERADOR” são os capacitores que efetuam as trocas de energia com o 

inversor (CAPELLI 2002, 2003). 

5.1.3 Etapa De Saída Ou Inversor 

Nesta etapa a tensão continua no barramento corrente continua CC e 

transformada em frequência variável.  A partir de certo nível de tensão continuo no 

barramento CC, os semicondutores que compõe o inversor através da modulação 

por largura de pulso (PWM) consegue efetuar o chaveamento deste sinal e através 

do controle do tempo de ligamento e desligamento destes semicondutores, faz com 

que o valor médio deste venha a variar, conseguindo assim gerar uma onda senoidal 

que ira alimentar o motor (CAPELLI 2002, 2003). 

5.1.4  Diferenças E Vantagens Dos Inversores De Frequência 

Os Inversores de Frequência são classificados em dois tipos, abaixo segue as 

principais diferenças e vantagens de cada um. A utilização de motores de indução 

com conversores eletrônicos apresenta grandes vantagens tanto energéticas quanto 

econômicas, quando comparada com outras soluções existentes para aplicações 

industriais de velocidade variável. 

O inversor de frequência possibilita o controle do movimento do motor CA 
pela variação da frequência elétrica. Entretanto, também realiza a variação 
da tensão de saída para que seja respeitada a característica V/F (Tensão / 
Frequência) do motor, não produzindo aquecimento excessivo quando o 
motor opera em baixas rotações. Em frequências de operação acima da 
nominal, o acionamento se dá com perda de torque. O inversor promove a 
elevação na frequência sem, entretanto, promover o aumento no valor da 
tensão aplicada. Isto faz com que haja uma redução no fluxo do motor, 
trazendo como consequência uma redução no conjugado disponível. Esta 
região de operação é conhecida como região de enfraquecimento de campo 
em função da redução do fluxo ou campo do motor. Destinados inicialmente 
a aplicações mais simples, os inversores de frequência são atualmente 
encontrados nos mais diversos usos, desde o acionamento de bombas até 
complexos sistemas de automação industrial. Grande parte das aplicações 
como bombas, ventiladores e máquinas simples, necessitam apenas de 
variação de velocidade e partidas suaves, sendo atendidas plenamente com 
o uso de inversores com tecnologia Escalar ou V/F. Algumas aplicações 
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entretanto, como elevadores, guinchos, bobinadeiras e máquinas 
operatrizes necessitam além da variação de velocidade o controle de 
torque, operações em baixíssimas rotações e alta velocidade de resposta, 
sendo atendidas por inversores com tecnologia Vetorial. (PARKER, p. 56). 

5.1.5 Blocos Do Inversor 

CAPELLI (2002, 2003) diz que o inversor de frequência e constituído de 4 

blocos. Os blocos estão contemplados em sequência e sobre forma de alíneas 

abaixo. 

a) 1º bloco – unidade central de processamento (CPU): A unidade central de 

processamento (CPU) de um inversor de frequência pode ser formada por 

um micro processador ou por um micro controlador (PLC). Isso depende 

única e exclusivamente do fabricante. De qualquer forma, é nesse bloco 

que todas as informações, parâmetros e dados do sistema, estão 

armazenadas, visto que também uma memória está integrada a esse 

conjunto. A CPU não apenas armazena os dados e parâmetros relativos 

aos equipamentos, como também executa a função mais vital para o 

funcionamento do inversor que e a geração dos pulsos de disparo, através 

de uma lógica de controle coerente, para os IGBT’s (CAPELLI 2002, 2003).  

b) 2º Bloco – interface homem maquina (IHM): O segundo bloco é a Interface 

Homem Máquina (IHM). É através desse dispositivo que podemos 

visualizar o que está ocorrendo no inversor (display), e parametrizá-lo de 

acordo com a aplicação (teclas) (CAPELLI 2002, 2003). 

c) 3º Bloco - Interfaces: a maioria dos inversores pode ser comandada através 

de dois tipos de sinais, que são: Analógicos ou digitais. Normalmente, 

quando queremos controlar a velocidade de rotação de um motor de 

corrente alternada (AC) no inversor, utilizamos uma tensão analógica de 

comando. Essa tensão se situa entre 0 á 10 Vcc. A velocidade de rotação 

(RPM) será proporcional ao seu valor, por exemplo: 1 Vcc = 1000 RPM, 

2Vcc = 2000 RPM (CAPELLI 2002, 2003). 

Para inverter o sentido de rotação basta inverter a polaridade do sinal 

analógico (de 0 á 10 Vcc sentido horário, e –10 á 0 Vcc sentido anti-

horário). Esse é o sistema mais utilizado em máquinas-ferramenta 
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automáticas, sendo que a tensão analógica de controle é proveniente do 

controle numérico computadorizado (CNC). Além da interface analógica, o 

inversor possui entradas digitais. Através de um parâmetro de 

programação, podemos selecionar qual entrada é válida (Analógica ou 

digital) (CAPELLI 2002, 2003).  

d) 4º Bloco – Etapa de potência: Para CAPELLI (2002, 2003) a etapa de 

potência é constituída por um circuito retificador, que alimenta (através de 

um circuito intermediário chamado “barramento DC”), o circuito de saída 

inversor (módulo IGBT).  

5.1.6  Conversão DC/AC 

Através do chaveamento de transistores em um circuito trifásico, vamos fazer 

uma "prévia", em um circuito monofásico. A estrutura de um inversor trifásico é 

praticamente igual ao modelo monofásico. A primeira etapa é o módulo de 

retificação e filtragem, que gera uma tensão DC fixa (barramento DC) e que alimenta 

os transistores IGBT's (CAPELLI 2002, 2003). 

Para CAPELLI (2002, p.38) 

Ao inverter-se o sentido de corrente, a tensão na carga (motor) passa a ser 
alternada, mesmo estando conectada a uma fonte DC. Caso aumentemos a 
frequência de chaveamento desses transistores, também aumentaremos a 
velocidade de rotação do motor, e vice-versa.  

5.1.7 Curva V/F 

Como citado acima, se variarmos a frequência da tensão de saída no 

inversor, alteramos na mesma proporção, a velocidade de rotação do motor.  

Para CAPELLI (2002) Normalmente, a faixa de variação de frequência dos 

inversores fica entre 0,5 e 400 Hz, dependendo da marca e modelo. (Obs: para 

trabalhar em frequências muito altas, o motor deve ser “preparado”).  A função do 

inversor de frequência, entretanto, não é apenas controlar a velocidade de um motor 

AC. Ele precisa manter o torque (conjugado) constante para não provocar alterações 



��

�

na rotação quando o motor estiver com carga.   

OLIVEIRA (2009, p. 46) diz que:  

A unidade lógica, além de distribuir os pulsos aos IGBT's do modo já 
estudado, também controla o tempo em que cada IGBT permanece ligado 
(ciclo de trabalho). Quando V tem que aumentar, os pulsos são “alargados” 
(maior tempo em ON). Quando V tem que diminuir, os pulsos são 
“estreitados”. Dessa forma, a tensão eficaz entregue ao motor pode ser 
controlada. A frequência de PWM também pode ser parametrizada, e 
geralmente encontra-se entre 2,5 kHz e 16 kHz. Na medida do possível, 
devemos deixá-la próxima do limite inferior, pois assim diminuímos as 
interferências eletromagnéticas geradas pelo sistema (EMI). 

5.1.8 Classificação Dos Inversores 

Segundo RODRIGUES (2006, p.32)  

Podemos classificar os inversores em dois tipos: inversores escalares e 
vetoriais. Os escalares e vetoriais possuem a mesma estrutura de 
funcionamento, mas a diferença esta no modo em que o torque é 
controlado. As principais diferenças entre os dois tipos de controle são que 
o controle escalar só considera as amplitudes das grandezas elétricas 
instantâneas (fluxos, correntes e tensões), referindo-as ao estator e, seu 
equacionamento baseia-se no circuito equivalente do motor, ou seja, são 
equações de regime permanente. Já o controle vetorial admite a 
representação das grandezas elétricas instantâneas por vetores, baseando-
se nas equações espaciais dinâmicas da máquina, com as grandezas 
referidas ao fluxo enlaçado pelo rotor, ou seja, o motor de indução e visto 
pelo controle vetorial como um motor de corrente continua, havendo 
regulação independente para torque e fluxo. 

5.1.9  Inversor De Controle Escalar 

Nos inversores escalares, o conceito e o mesmo que o original do inversor de 

frequência aplica no motor uma tensão / frequência visando manter a relação V/F 

constante (FRANCHI; RODRIGUES, 2010; 2006).  

Diz FRANCHI (2010, p. 23) que o Inversor é aplicado para atender algumas 

necessidades.

É aplicado quando não há necessidade de respostas rápidas a comandos 
de torque e velocidade e é particularmente interessante quando ha conexão 
de múltiplos motores a um único inversor. O controle é realizado em malha-
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aberta e a precisão da velocidade é função do escorregamento do motor, 
que varia em função da carga, já que a frequência no estator é imposta. 

Como citado anteriormente, a curva V/F é fixada (parametrizada), tomando 

como base o tipo de regime de trabalho em que o inversor irá operar. 

Existe, porém, uma condição problemática que é justamente o ponto crítico de 

qualquer sistema de acionamento AC: as baixas rotações. O sistema AC não 

consegue um bom torque com velocidades baixas, devido ao próprio rendimento do 

motor AC (FRANCHI; RODRIGUES 2010, 2006). 

5.1.10  Inversor De Controle Vetorial 

Para RODRIGUES (2006, p.35) 

O nome vetorial advém do fato de que para este controle, é feita uma 
decomposição vetorial da corrente enviada ao motor nos vetores que 
representam o torque e o fluxo no motor, de forma a possibilitar a regulação 
independente do torque e do fluxo. No motor de indução a corrente do 
estator é responsável por gerar fluxo de magnetização e o fluxo de torque, 
não permitindo obter um controle direto do torque. Basicamente o circuito de 
potência do inversor de frequência vetorial não é diferente de um inversor 
V/F, sendo composto dos mesmos blocos funcionais. No inversor escalar, a 
referência de velocidade é usada como sinal para gerar os parâmetros 
tensão/frequência variável e disparar os transistores de potência. Já no 
modo requerido pela máquina, calculando a corrente do estator e a corrente 
de magnetização. O controle decompõe a corrente do motor em dois 
vetores: um que produz o fluxo magnetizante (Id) e outro que produz torque 
(Iq), regulando separadamente o torque e o fluxo, a corrente total é a soma 
vetorial destas duas componentes, o torque produzido no motor é 
proporcional ao produto vetorial das duas componentes, a qualidade com a 
qual estas componentes são identificadas e controladas define o nível de 
desempenho do inversor. O controle vetorial pode ser realizado em malha-
aberta (“sensorless”) ou em malha-fechada (com realimentação).   

Não funciona com uma curva V/F pré- fixada (parametrizada) (FRANCHI; 

RODRIGUES, 2010; 2006). 

O mesmo trabalha com a variação de tensão e frequência, de modo a otimizar 

o torque para qualquer condição de rotação tanto baixa quanto alta. É como se o 

ajuste da parametrização fosse efetuado a cada mili segundos, uma nova curva V/F 

para cada nova situação. O inversor vetorial controla V/F através das correntes de 

magnetização e rotórica do motor (FRANCHI 2010).  

5.1.11 Parametrização 
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 Para que o inversor� funcione conforme precisamos em cada aplicação, não 

basta somente instalá-lo corretamente. É preciso informar a ele em que condições 

de trabalho irá operar. Isso se trata especificamente do ajusta da parametrização do 

inversor RODRIGUES (2006). Quanto maior o número de recursos que o inversor 

oferece, tanto maior será o número de parâmetros disponíveis. Existem inversores 

com tal nível de sofisticação, que o número de parâmetros ultrapassa a marca dos 

900 (FRANCHI; RODRIGUES 2010, 2006). 

A figura 12, representada nos traz um inversor de frequência micro máster 

430. 

Figura 12 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA MICRO MASTER® 430 
Fonte: Catalogo Siemens, INVERSORES DE FREQUÊNCIA 2012. 

Inversor de frequência com aplicação em moto bombas, o mesmo nos 

proporciona o ajuste do tempo de partida e parada, ou seja, a rampa de aceleração 

e desaceleração, um parâmetro que indica em quanto tempo deseja-se que o motor 

chegue à velocidade ou frequência programada, estando ele parado ou em 

movimento, com a finalidade de se chegar à pressão a ele informada.  

5.1.12 Regulador PID 

Em sistemas de controle os valores de processo podem ser regulados pelo 

regulador proporcional integral derivativo (PID), variáveis possíveis de serem 

controladas como pressão, nível, líquido. O setpoint do processo ou setpoint PID 
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pode ser fixo ou analógico (entrada analógica), o valor atual do processo e 

determinado por um sensor, no caso de medição de pressão um transdutor de 

pressão, o qual e conectado a um conversor estático indireto de frequência via 

entrada analógica. Podendo através do controle PID, e por meio de ajustes em 

parâmetros do conversor estático indireto de frequência, definir o setpoint de entrada 

do regulador, em sistemas de controle de pressão e o valor da pressão de trabalho 

ajustada ou definida, outro ajuste permitido e a rampa de aceleração e também a 

rampa de desaceleração ao setpoint definido, opções estas disponíveis em 

conversores estáticos indiretos de frequência que possuem aplicações especificas 

para moto bomba, regula-se também o limite superior e inferior que se pode 

trabalhar além da pressão ajustada, ou seja, o Range que e o limite para mais ou 

para menos da pressão especificada. 

5.2 SOFT – STARTERS®  

Para SIRIUS e SIKOSTART SIEMENS catálogo (2012, p. 5)  

São equipamentos eletrônicos destinados ao controle da partida de 
motores elétricos de corrente alternada. Chaves de partida estática 
destinada à aceleração, desaceleração e proteção de motores de indução 
trifásicos (MIT). São utilizadas basicamente para partidas de motores de 
indução corrente alternada (CA), substituindo os métodos de partida estrela-
triângulo, chave compensadora ou partida direta.  

SIEMENS catálogo SIRIUS e SIKOSTART (2012) As partidas dos motores 

trifásicos assíncronos podem representar um risco Potêncial para as indústrias, 

principalmente quando utilizamos motores com grande capacidade de torque e 

consequentemente grande potência. Devido a sua massa inercial ser grande, os 

motores requerem no momento de partida grande quantidade de corrente elétrica. 

Isto permite criar em seu bobinamento estatórico um campo magnético bastante 

forte, o qual terá força suficiente para retirar na inércia o eixo do motor e 

consequentemente toda a carga a ele aplicada. 

Quando motores elétricos são acionados de forma direta ocorre um pico de 

corrente na rede, este pico geralmente é variável entre quatro e sete vezes o valor 

da corrente nominal IN do motor, ou seja, no instante em que ligamos um motor 

instantaneamente e por uma fração de segundos ele passa a consumir de quatro a 

sete vezes o valor de corrente que utiliza normalmente para manter seu 
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funcionamento, nas plaquinhas de identificação este fator está descrito como 

corrente de partida/corrente nominal IP/IN (SIEMENS catálogo SIRIUS e 

SIKOSTART 2012). 

Antes do desenvolvimento de componentes capazes de “driblar” este fato 

utilizava-se uma chave de partida estrela-triângulo para os motores, mesmo este 

método pode ainda causar no momento de partida correntes Potêncialmente 

perigosas e picos de torque. Os efeitos destas operações de partida são chamados 

de distúrbios de partida. Porém hoje podem ser facilmente eliminados estes 

problemas através do uso das chaves de partidas e parada suave as Soft-starters 

(SIEMENS catálogo SIRIUS e SIKOSTART 2012). 

Trancos e desgastes mecânicos, bem como os picos de corrente e 

sobressolicitação da rede são evitados de maneira confiável e otimizada, limitando a 

corrente e o torque na partida. A tensão inicial nos terminais do motor é reduzida 

através do controle do ângulo de fase e aumentada gradativamente em rampa, a 

partir do valor ajustado até a tensão nominal de linha dentro do intervalo de tempo 

selecionado. Abaixo na figura 13 podemos observar um comparativo de tensão, 

corrente, torque e corrente, tempo entre as partidas direta, estrela-triângulo, e Soft-

Starter (SIEMENS catálogo SIRIUS e SIKOSTART 2012). 

Figura 13 - Relação Entre CORRENTE TEMPO. 
Fonte: Catálogo WEG, 2012.
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Figura 14 -  Relação TENSÃO TEMPO. 
Fonte: Catálogo Soft Starters Siemens, SIRIUS E SIKOSTART, 2012.

�

Figura 15 - RELAÇÃO CORRENTE DE PARTIDA / NOMINAL (IP/IN). 
Fonte: Catálogo soft starters Siemens, SIRIUS E SIKOSTART, 2012.

Figura  16 -  Relação TORQUE E ROTAÇÃO 
Fonte: Catálogo soft starters Siemens, SIRIUS E SIKOSTART, 2012.
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5.2.1  Princípio De Funcionamento 

Para SIRIUS e SIKOSTART SIEMENS catálogo (2012) A chave de partida 

Soft-Starter é um equipamento eletrônico capaz de controlar a potência do motor no 

instante da partida, bem como sua frenagem. Ao contrário dos sistemas elétricos 

convencionais utilizados para essa função de partida com autotransformador, chave 

estrela- triângulo, entre outras.  Seu princípio de funcionamento baseia-se em 

componentes estáticos, os tiristores. O esquema genérico de um Soft-Starter está 

ilustrado na Figura 17. 

Figura 17 - Esquema De Uma Chave De Partida SOFT-STARTER. 
Fonte: Catálogo Soft-Starter Siemens, SIRIUS E SIKOSTART, 2012. 

5.2.2  Vantagens  

a) Não provoca trancos no sistema; 

b) Limita a corrente de partida; 

c) Evita picos de corrente; 

d) Controle da Potência do motor na partida; 

e) Controle da Potência do motor na frenagem; 

f) Efetua parada suave do equipamento; 
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g) Proteção de sub e sobre corrente. 

 Também contribuem muito para a redução dos esforços sobre acoplamentos 

e ou qualquer outro dispositivos de transmissão durante sua partida, e 

consequentemente aumentando a vida útil do motor. Abaixo podemos observar 

algumas das principais funções: 

a) Rampa - Permite a aceleração e ou desaceleração suaves, na aceleração 

ajusta-se também a tensão inicial e durante a desaceleração evita o “golpe 

de aríete” (variação de pressão decorrente de variações de vazão) nas 

bombas.  

Figura 18 - Rampa de aceleração de desaceleração 
Fonte: Catálogo WEG SOFT-STARTERS, 2012. 

b) Proteção sub e sobrecorrente - Permite ajustar os limites de subcorrente e 

sobrecorrente para a completa proteção do motor. A proteção de 

subcorrente é ideal para aplicação em bombas a fim de evitar o 

funcionamento a vazio. Somente está ativa quando a chave de partida 

suave está em tensão plena. 

Figura 19 - Nível de SUBCORRENTE E SOBRECORRENTE 
Fonte: Catálogo WEG SOFT-STARTERS, 2012. 

5.2.3  Economia De Energia 



��

�

A maioria das chaves de partida Soft-starters mais modernas têm um circuito 

de economia de energia. Essa facilidade reduz a tensão aplicada para motores a 

vazio, diminuindo as perdas no entreferro, que são a maior parcela de perda nos 

motores com baixas cargas. Uma economia significante pode ser experimentada 

para motores que operam com cargas de até 50% da potência do motor. Sua 

principal função é diminuir as perdas no entreferro do motor, proporcionando 

economia de energia quando operado a vazio ou com pouca carga. 

Figura 20 - ECONOMIA DE ENERGIA. 
Fonte: Catálogo WEG SOFT-STARTERS, 2012.

5.2.4 Áreas Que Se Aplicam Soft-Starter

a) Acionamentos elétricos que processam materiais sensíveis a trancos 

mecânicos e trações; 

b) Acionamentos de bombas; 

c) Acionamentos com longos períodos com carga parcial ou a vazio; 

d) Máquinas com transmissão por engrenagem, correias e correntes; 

e) Acionamentos com momento de inércia elevado. 

5.3 TRANSDUTOR DE PRESSÃO 

$%&'($ )*++,- ./0 123 45 67895.264735 .3 :7355;4 5;o dispositivos que 

c49<3763= 128>1237 ?47@8 ?A5/c8 3B37c/.8 54E73 3>35 em energia elétrica. Uma 

.3?/9/@;4 E3= 5/=:>35 3 123 :4.3=45 c495/.3787 c4=4 geral, é que estes são 

./5:45/6/<45 3>367d9/c45 123 67895?47=8= 2=8 ?47@8 mecânica em energia. São 
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53=3>s89635 845 53954735 .3 :7355;4 )68=EF= cs8=8.4s de transmissores) e os 

637=45 5;4 ?73123963=3963 258.45 94 =3/4 /9.2567/8>.  

Para NETO apostila TRANSDUTORES DE PRESSÃO (2012) os sensores de 

pressão são transdutores que convertem a grandeza física, ou seja, mede uma 

pressão e converte o valor medido para um sinal de saída elétrico de 4-20 mili 

Ampères mA ou 0-10 mA e este sinal de saída é adaptado para controladores. 

SOARES, (1994) nos fala que os transdutores de pressão quando conectados 

a uma fonte elétrica e aplicado a uma determinada pressão, o mesmo ira produzir 

um sinal de saída elétrico, tensão, corrente e frequência, diretamente proporcional à 

pressão a ele aplicada. Os mais variados tipos de transdutores de pressão possuem 

um elemento de detecção de área constante e respondem a força nesta área 

aplicada pela pressão do fluido.   

Para SOARES (1994, p.31) 

Transdutores, sensores e transmissores foram instrumentos fundamentais 
desde a Idade do Vapor e fizeram melhorias significativas desde aquela 
época. Os avanços em materiais e tecnologia têm permitido o 
desenvolvimento de sensores e transdutores mais precisos, eficazes e 
seguros. Os materiais modernos incluem a cerâmica, o cobre, o aço 
inoxidável e vários outros metais. Por exemplo, um sensor de pressão 
normal mede cerca de um centímetro cúbico de tamanho, mas os sensores 
em miniatura pode ser inferiores a 1/100th. A maior parte desses 
dispositivos são bem precisos e contam com margem de erro inferior a um 
por cento. Eles são usados em situações críticas e mantidos através de 
calibração adequada e sistemas de backup. O circuito integrado, também 
conhecido como IC, microchip ou chip de silício, é um circuito eletrônico 
miniaturizado que é usado em quase todos os equipamentos eletrônicos 
atuais. Muitos sensores e transdutores usam chips para manter a precisão e 
se comunicar com outros equipamentos. Sensores modernos trabalham 
baseados no princípio da piezoresistência, que é a observação de quais 
diferentes quantidades de pressão causam condução de eletricidade em 
certas taxas em um material. O transdutor recebe a força de pressão e a 
converte em energia elétrica. A carga é alimentada a um fio que o lê e pode 
determinar a pressão que foi aplicada, então, um sensor lê as informações e 
exibe-as em uma forma legível. 

Segundo SOARES (1994, p. 37) para a aplicação e bom funcionamento dos 

transdutores de pressão devemos levar em consideração alguns fatores. 

PGHG IJHJK LNJHGQLIR LI KLQJTLI QJ UHGVIQWULHJI QJ pressão mais 
VJnJIIXUGK QJ WKG UJVIYL JTZUHXnG [\JHGTKJVUJ n]GKGda de excitação). 
^WXULI LNJHGK G NGHUXH QJ _ G `abe QJ nLHHJVUJ nLVUínua e produzem 
HJIWTUGQLI JK JInGTG QJ a G ra Ke J a G `aa Kef gI transdutores de 
NHJIIYL XVQWIUHXGXI pWJ NHLQWhJK IGiQGI QJ UJVIYL Qe alto nível operam a 
NGHUXH QJ jLVUJI QJ UJVIYLf gI nXHnWXULI QJ nLVUHLTe digital podem ser 
nLVJnUGQLI GUHGkZI QJ WK UHGVIQWULH QJ IGiQG GVGTl\ico-digital (de corrente 
GTUJHVGQG LW nLVUiVWGm LW WIGVQL WK UHGVIQWULH nLK uma frequência de 
IGiQGf oIIL NJHKXUJ pWJ G NHJIIYL IJqG KLVXULHGQG Nor microprocessadores, 
nLVUHLTGQLHJI NHL\HGKtkJXIR nLKNWUGQLHJI J LWUHLI Xnstrumentos 
JTJUHuVXnLIf



5.3.1 Geometria  Dos Sensores De Pressão

NETO apostila TRANSDUTORES DE PRESSÃO (2012, p. 12)

A conversão da entidade física pressão em tensão el
localização precisa dos resistores que estão conect
de Wheatstone. A fim de obter a maior sinal possíve
linearidade, duas condições devem ocorrer: Primeira
resistores devem ter o mesmo v
resistores opostos na diagonal devem mudar igualmen
em valores opostos. Em princípio esta segunda condi
por dois métodos separados. Através do posicionamen
locali
sinais dos efeitos longitudinal e transversal. A me
resistor é calculada por computador utilizando técn
elementos finitos.

5.3.2 Tipos De Transdutores De Pres

Para NETO (2012) Devido à grande evolução da tecnol

desenvolvimento de vários dispositivos para a indic

ou como podem ser encontrados e chamados em alguns 

de pressão, os mesmos efetuam a conversão de valores em grandeza

são usadas para leitura e ou controle de processos.

a) Transdutores Potenciométricos 

operam conforme esquema representado na figura 

potenciômetro que este por sua função converte os va

valores de resistência elétrica.  Seu custo de aqui

operar sobre

dispensando amplificações. Em geral usados p

a 70 MPa. Com uma precisão na faixa de 0,5 a 1% do 

considerar as variações de temperatura (NETO 2012);

Dos Sensores De Pressão

NETO apostila TRANSDUTORES DE PRESSÃO (2012, p. 12)

A conversão da entidade física pressão em tensão el
localização precisa dos resistores que estão conectados na forma da ponte 
de Wheatstone. A fim de obter a maior sinal possíve
linearidade, duas condições devem ocorrer: Primeiramente, todos os quatro 
resistores devem ter o mesmo valor nominal e em segundo lugar os 
resistores opostos na diagonal devem mudar igualmen
em valores opostos. Em princípio esta segunda condi
por dois métodos separados. Através do posicionamen
localizações opostas aos esforços mecânicos ou pelo uso d
sinais dos efeitos longitudinal e transversal. A melhor posição para cada 
resistor é calculada por computador utilizando técn
elementos finitos.

Tipos De Transdutores De Pressão  

Para NETO (2012) Devido à grande evolução da tecnologia possibilitou

desenvolvimento de vários dispositivos para a indicação de pressão, os transdutores 

ou como podem ser encontrados e chamados em alguns livros de sensores elétricos 

s mesmos efetuam a conversão de valores em grandeza

são usadas para leitura e ou controle de processos.

Transdutores Potenciométricos - Estes transdutores são bem simples e 

operam conforme esquema representado na figura 21

otenciômetro que este por sua função converte os valores de pressão em 

valores de resistência elétrica.  Seu custo de aquisição são baixos, podem 

diversas condições, o sinal tem uma boa intensidade

dispensando amplificações. Em geral usados para medir pressões de 0,035 

a 70 MPa. Com uma precisão na faixa de 0,5 a 1% do fundo de escala sem 

considerar as variações de temperatura (NETO 2012);
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NETO apostila TRANSDUTORES DE PRESSÃO (2012, p. 12) 

A conversão da entidade física pressão em tensão elétrica ocorre pela 
localização precisa dos resistores que estão conectados na forma da ponte 
de Wheatstone. A fim de obter a maior sinal possível com a melhor 
linearidade, duas condições devem ocorrer: Primeiramente, todos os quatro 

alor nominal e em segundo lugar os 
resistores opostos na diagonal devem mudar igualmente suas  quantidades 
em valores opostos. Em princípio esta segunda condição pode ser obtida 
por dois métodos separados. Através do posicionamento dos resistores em 

zações opostas aos esforços mecânicos ou pelo uso de diferentes 
sinais dos efeitos longitudinal e transversal. A melhor posição para cada 
resistor é calculada por computador utilizando técnicas de análise de 

Para NETO (2012) Devido à grande evolução da tecnologia possibilitou-se o 

ação de pressão, os transdutores 

livros de sensores elétricos 

s mesmos efetuam a conversão de valores em grandezas elétricas que 

Estes transdutores são bem simples e 

21. O fole aciona o 

otenciômetro que este por sua função converte os valores de pressão em 

sição são baixos, podem 

diversas condições, o sinal tem uma boa intensidade, 

ara medir pressões de 0,035 

a 70 MPa. Com uma precisão na faixa de 0,5 a 1% do fundo de escala sem 



Figura 21 - TRANSDUTOR POTENCIOMÉTRICO
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

b) Transdutores Capacitivos 

funciona como uma proteção ou armadura de dois capa

ligados em série. O movimento transmitido através d

variação de pressão resulta no aumento da capac

diminuição de outro (NETO 2012). 

A figura 22 a seguir representa um esquema de uma maneira que s

medir diferença de pressão, são usados para diversa

vácuo até aproximadamente 70 MPa. Sua precisão é de

fundo de escala (NETO 2012);

Figura 22 - TRANSDUTOR CAPACITIVO.
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

c) Transdutores de Deformação 

deformação utiliza em seu sistema um sensor do tipo

indicar a deformação do tamanho do diafragma provocada pela v

pressão. Conforme figura

medição da pressão diferencial ou possuir construçã

entrada. Precisão de medidas até aproximadamente 0,

escala. Há tipos para as mais diversas faixas de pr

MPa); 

Figura 23 - TRANSDUTOR DE DEFORMAÇÃO
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

d) Transdutores Óticos 

mesmo na figura 

barreira instalada ao centro do diafragma pode aume

intensidade de luz, emitida por uma fonte neste cas

léd, que um fotodiodo recebe. E um circuito eletrôn

dispositivo. Em sua estrutura possui outro fotodiod

TRANSDUTOR POTENCIOMÉTRICO
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

Transdutores Capacitivos - Nos transdutores capacitivos o diafragma 

funciona como uma proteção ou armadura de dois capa

ligados em série. O movimento transmitido através do diafragma devido à 

variação de pressão resulta no aumento da capac

diminuição de outro (NETO 2012). 

a seguir representa um esquema de uma maneira que s

medir diferença de pressão, são usados para diversa

vácuo até aproximadamente 70 MPa. Sua precisão é de

fundo de escala (NETO 2012);

TRANSDUTOR CAPACITIVO.
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

Transdutores de Deformação - Para NETO (2012) o transdutor de 

deformação utiliza em seu sistema um sensor do tipo "

deformação do tamanho do diafragma provocada pela v

pressão. Conforme figura 23 representada abaixo o mesmo pode efetuar a 

medição da pressão diferencial ou possuir construção para apenas uma 

entrada. Precisão de medidas até aproximadamente 0,

escala. Há tipos para as mais diversas faixas de pressões (0,001 a 1400 

TRANSDUTOR DE DEFORMAÇÃO
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

Transdutores Óticos - Para entendermos melhor o funcionamento do 

mesmo na figura 24 representa o esquema dos transdutores óticos, uma 

barreira instalada ao centro do diafragma pode aumentar ou diminuir a 

intensidade de luz, emitida por uma fonte neste caso representado por um 

léd, que um fotodiodo recebe. E um circuito eletrôn

dispositivo. Em sua estrutura possui outro fotodiodo que tem por função dar 
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Nos transdutores capacitivos o diafragma 

funciona como uma proteção ou armadura de dois capacitores que estão 

ligados em série. O movimento transmitido através do diafragma devido à 

variação de pressão resulta no aumento da capacitância de um e 

a seguir representa um esquema de uma maneira que se possa 

medir diferença de pressão, são usados para diversas pressões desde 

vácuo até aproximadamente 70 MPa. Sua precisão é de até 0,01 % do 

Para NETO (2012) o transdutor de 

deformação utiliza em seu sistema um sensor do tipo "strain gage" para 

deformação do tamanho do diafragma provocada pela variação 

representada abaixo o mesmo pode efetuar a 

medição da pressão diferencial ou possuir construção para apenas uma 

entrada. Precisão de medidas até aproximadamente 0,25% do fundo de 

escala. Há tipos para as mais diversas faixas de pressões (0,001 a 1400 

Para entendermos melhor o funcionamento do 

representa o esquema dos transdutores óticos, uma 

barreira instalada ao centro do diafragma pode aumentar ou diminuir a 

intensidade de luz, emitida por uma fonte neste caso representado por um 

léd, que um fotodiodo recebe. E um circuito eletrônico completa o 

o que tem por função dar 



referência para efetuar a compensação das variações

fonte com o tempo. Possui uma ótima precisão e elev

térmica. São compactos facilitando as

espaços e requerem pouca manutenção. Precisão cerca

de escala. Pressões de 0,035 a 400 MPa (NETO 2012);

Figura 24 - TRANSDUTOR ÓTICO.
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

e) Transdutores Indutivos 

conforme fabricação vários tipos de configuração, u

visualizar mais a baixo na figura

move de acordo com a pressão aplicada sobre o diafr

que é gerado pelo diafragma gera um desequilíbrio e

com este desequilíbrio aumenta a tensão em um enrol

e diminui no outro e o circuito transforma isso em 

pressão. Possui uma estabilidade térmica

muito sensíveis a campos magnéticos e a vibrações. 

de 0,2 a 70 MPa

Figura 25 - TRANSDUTOR INDUTIVO
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

f) Transdutores Piezelétricos 

nome para gerar o sinal elétrico. Quando o circuito

apenas a tensão gerada devido ao efeito piezelétric

armazena apenas as variações de pressão, pois a ten

em condições estáticas, tornando este fenômeno muito ú

aplicações, em contra partida a este, há circuitos 

frequência de ressonância do cristal e, consequente

pressões estáticas. Os transdutores piezelétricos s

referência para efetuar a compensação das variações da luminosidade da 

fonte com o tempo. Possui uma ótima precisão e elev

térmica. São compactos facilitando assim SUS instalação em pequenos 

espaços e requerem pouca manutenção. Precisão cerca

de escala. Pressões de 0,035 a 400 MPa (NETO 2012);

TRANSDUTOR ÓTICO.
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

Transdutores Indutivos - Os transdutores indutivos possuem em seu interior 

conforme fabricação vários tipos de configuração, uma delas podemos 

visualizar mais a baixo na figura 25 onde o núcleo de um transformador se 

move de acordo com a pressão aplicada sobre o diafragma. O moviment

que é gerado pelo diafragma gera um desequilíbrio e consequentemente 

com este desequilíbrio aumenta a tensão em um enrolamento o secundário 

e diminui no outro e o circuito transforma isso em sinal correspondente à 

pressão. Possui uma estabilidade térmica boa, mas em contrapartida são 

muito sensíveis a campos magnéticos e a vibrações. Pressões nas faixas 

de 0,2 a 70 MPa (NETO 2012);

TRANSDUTOR INDUTIVO
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

Transdutores Piezelétricos - Estes se utilizam de um efeito de mesmo 

nome para gerar o sinal elétrico. Quando o circuito efetua ou processa 

apenas a tensão gerada devido ao efeito piezelétrico, este dispositivo 

armazena apenas as variações de pressão, pois a tensão cai rapidamente 

condições estáticas, tornando este fenômeno muito ú

aplicações, em contra partida a este, há circuitos 

frequência de ressonância do cristal e, consequentemente, podem medir 

pressões estáticas. Os transdutores piezelétricos são m
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referência para efetuar a compensação das variações da luminosidade da 

fonte com o tempo. Possui uma ótima precisão e elevada estabilidade 

sim SUS instalação em pequenos 

espaços e requerem pouca manutenção. Precisão cerca de 0,1% do fundo 

de escala. Pressões de 0,035 a 400 MPa (NETO 2012);

transdutores indutivos possuem em seu interior 

conforme fabricação vários tipos de configuração, uma delas podemos 

onde o núcleo de um transformador se 

move de acordo com a pressão aplicada sobre o diafragma. O movimento 

que é gerado pelo diafragma gera um desequilíbrio e consequentemente 

com este desequilíbrio aumenta a tensão em um enrolamento o secundário 

e diminui no outro e o circuito transforma isso em sinal correspondente à 

boa, mas em contrapartida são 

muito sensíveis a campos magnéticos e a vibrações. Pressões nas faixas 

Estes se utilizam de um efeito de mesmo 

nome para gerar o sinal elétrico. Quando o circuito efetua ou processa 

apenas a tensão gerada devido ao efeito piezelétrico, este dispositivo 

armazena apenas as variações de pressão, pois a tensão cai rapidamente 

condições estáticas, tornando este fenômeno muito útil em certas 

aplicações, em contra partida a este, há circuitos que detectam a 

frequência de ressonância do cristal e, consequentemente, podem medir 

pressões estáticas. Os transdutores piezelétricos são muito sensíveis a 



variações de temperatura e também para a sua instal

cuidado (NETO 2012);

Figura 26 - TRANSDUTOR PIEZELÉTRICO
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas

g) Transdutores de fio Ressonante 

27 abaixo os transdutores de fio ressonante são compos

arquitetura por um fio metálico, este fio esta pres

extremidade no diafragma e é mantido 

uma mola. Uma pequena variação do diafragma faz com

varie no fio e consequentemente a variação da frequ

A bobina que está

convertem em sinal elétrico. Su

baixas pressões 

sensibilidades a choques vibrações e também a varia

(NETO 2012). 

Figura 27 - TRANSDUTOR DE FIO RESSONANTE
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas.

5.3.3 Aplicação  

Os sensores podem ser plicados em vários sistemas, 

importantes listados por (SOARES 1994).

a) Medidores de pressão sanguínea;

variações de temperatura e também para a sua instalação requer muito 

NETO 2012);

TRANSDUTOR PIEZELÉTRICO
Fonte: Catalogo MSPC Informações Técnicas. 

Transdutores de fio Ressonante - Em seu esquema representado na figura 

abaixo os transdutores de fio ressonante são compos

arquitetura por um fio metálico, este fio esta preso em uma de sua 

extremidade no diafragma e é mantido sobtensão pelo mesmo efeito de 

uma mola. Uma pequena variação do diafragma faz com

varie no fio e consequentemente a variação da frequência d

A bobina que está instalada próxima deste detecta a variação e a 

convertem em sinal elétrico. Suas faixas de medição de pressão são desde 

baixas pressões até e podendo chegar a um máximo de 40 MPa. Possuem 

sensibilidades a choques vibrações e também a variações de temperaturas 

TRANSDUTOR DE FIO RESSONANTE
MSPC Informações Técnicas.

Os sensores podem ser plicados em vários sistemas, abaixo alguns mais 

importantes listados por (SOARES 1994).

Medidores de pressão sanguínea;
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variações de temperatura e também para a sua instalação requer muito 

Em seu esquema representado na figura 

abaixo os transdutores de fio ressonante são compostos em sua 

arquitetura por um fio metálico, este fio esta preso em uma de sua 

pelo mesmo efeito de 

uma mola. Uma pequena variação do diafragma faz com que a tensão 

varie no fio e consequentemente a variação da frequência de ressonância. 

instalada próxima deste detecta a variação e a 

as faixas de medição de pressão são desde 

de 40 MPa. Possuem 

sensibilidades a choques vibrações e também a variações de temperaturas 

Os sensores podem ser plicados em vários sistemas, abaixo alguns mais 
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b) Sistemas de injeção eletrônica; 

c) Sistema de ar condicionado; 

d) Sistemas de freio eletrônico; 

e) Industrial automobilística e aeronáutica;  

f) Controladores de nível e transmissão de fluidos;

g) Robótica; 

h) Bombas. 
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6 METODOLOGIA 

O presente capítulo nos traz uma explicação minuciosa nos itens 

apresentados nas alíneas do método, a fim de efetuar a análise da melhor forma de 

se proceder na elaboração do projeto dando assim um bom embasamento teórico 

para sua realização. Este por sua vez busca apresentar as informações básicas e 

orientações práticas facilitando em seu desenvolvimento. 

6.1 LEVANTAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ATUAL DE HIGIENE. 

Para entendimento do processo será efetuado visita “in-loco”, para obter 

informações do atual processo de higienização e bombeamento, visando no 

entendimento geral da higienização desde o armazenamento da água em um 

reservatório, como também o abastecimento das bombas, a maneira atual de como 

é realizado o controle manual pelo operador, até a saída da água para a 

higienização dos equipamentos propriamente dita, coletando os dados dos 

equipamentos atuais do sistema conforme Quadro 1. 

vwxyz xy {|y}~zzy w��w�
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Quadro 1 – Dados do processo atual. 

Vale lembrar que os dados coletados dos equipamentos mecânicos, bombas 

e tubulações, serão somente para melhor entendimento do processo, pois os 

mesmo atendem as necessidades de pressão e vazão. 

6.1.1 Levantamento Das Variáveis De Processo 



��

�

Da mesma forma que o item anteriormente citado, Levantamento do 

funcionamento do sistema atual, para efetuar o levantamento e conhecimento das 

variáveis envolvidas neste, será efetuado a visita no local juntamente com um 

técnico responsável pela área hidráulica da empresa, assim será mais fácil a coleta 

destes dados que serão armazenados no seguinte quadro 2. 

�w|���~�z ~��y���xwz �y {|y}~zzy
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Quadro 2 – Variáveis envolvidas no processo. 

6.1.2 Estabelecer Requisitos Do Sistema 

Para a realização de qualquer modificação em um sistema, o mesmo é 

baseado em algumas necessidades, necessidades estas que são de suma 

importância todas serem atendidas por meio de artifícios técnicos. As necessidades 

a serem atendidas precisam ser apontadas de maneira geral, e este levantamento 

das necessidades será armazenado no quadro 3, podendo assim informar em 

relação a estas necessidades, qual ou quais equipamentos serão necessários para 

atende-las, e os equipamentos que se fazem necessários para atende-las também 

serão apontados neste levantamento. 

 ¡¢¡££¤¥¦¥¡£ §¨©¤ª¦«¡¬®£
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Quadro 3 – Necessidades de processo, requisitos e equipamentos. 
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6.2 DEFINIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO SISTEMA 

Através das informações adquiridas com o processo atual, para que seja 

efetuada a especificação dos acionamentos primeiramente procura-se identificar 

quais equipamentos estão e também os que serão envolvidos no projeto de controle, 

equipamentos este apontados no quadro 3, para depois assim podendo especificar 

os requisitos técnicos, são eles: a potência, a tensão de rede e frequência de cada 

equipamento. 

§¨©¤ª¦«¡¬® ¶¡¨©¤£¤®£ ·¸¢¬¤¢®£ ¹®«¡¬°±¤®

  
    

    

  
    

    

  
    

    

  
    

    
Quadro 4 – Dados dos equipamentos envolvidos no projeto de controle. 

6.3 DIMENSIONAMENTOS 

A partir dos dados coletados e equipamentos necessários para atender a 

todos os requisitos apontados, tomando como base o conversor de frequência 

Micromaster® 430 da Siemens®, o dimensionamento será realizado via catalogo do 

fabricante conforme Anexo I.  

6.4  AJUSTE DOS PARAMETROS DAS CHAVES ELETRÔNICAS 

Após a especificação dos acionamentos e componentes é necessário efetuar 

os ajustes de parâmetros das chaves eletrônicas, estas alterações são efetuadas de 

forma a atender as necessidades apontadas no quadro 3. É nesta etapa que se 
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define as condições que os equipamentos deverão operar, ou seja, onde define-se o 

ajuste de tensão do motor, frequência, corrente, rampa de aceleração e 

desaceleração, ou seja, tempo de partida e de parada do motor, entre outros. 

Também tem-se que efetuar o ajuste do controle PID que será utilizado pelo 

conversor estático indireto de frequência, como limite superior e inferior de saída do 

PID, a necessidade de determinar por otimização o ganho proporcional do PID, 

juntamente o tempo integral do PID, através das seguintes formulas. 

Calculo do ganho proporcional do PID: 

Calculo do tempo integral do PID: 

Função de transferência do controlador é 

Onde Kc representa o ganho proporcional e Ti é chamado tempo integral. 

Tanto Kc como Ti são ajustáveis. O tempo integral ajusta a ação de controle integral, 

enquanto uma mudança no valor de Kc afeta tanto a parte proporcional como a parte 

integral da ação de controle. O inverso do tempo integral Ti é denominado taxa de 

restabelecimento. A taxa de restabelecimento é o número de vezes por minuto que a 

parte proporcional da ação de controle é duplicada. A taxa de restabelecimento é 

medida em termos de repetições por minuto. 

E conforme aplicação citada no catalogo da SIEMENS® Micromaster® 430, 

guia para comissionamento rápido, Automation & drivers, p. 13. Tempo integral para 

aplicação de controle PID em sistemas de bombeamento deve se considerar 3 

segundos. 
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7 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo serão apresentadas as necessidades do processo, de 

segurança, de usuário, após este, será efetuado o levantamento dos requisitos 

técnicos dos equipamentos envolvidos que deverão ser aplicados no projeto de 

automação a fim de atender as necessidades, juntamente a isso será informado o 

dimensionamento dos componentes do sistema elétrico, informando também os 

procedimentos necessários para o funcionamento do sistema de controle. 

O sistema atual é composto por um tanque onde armazena a água para o 

processo de higienização, duas moto bombas responsáveis pelo bombeamento de 

água para os setores, as quais são acionadas manualmente pelo operador, e 

também as tomadas de água localizadas nos setores. O processo de higienização 

se inicia quando o operador liga uma moto bomba M1, após o mesmo efetua a 

abertura do registro da primeira tomada de água, quando o mesmo percebe que a 

pressão na rede diminui se desloca do setor em que esta realizando a higienização 

até a sala das bombas e aciona a segunda moto bomba M2, desta maneira podendo 

pressurizar a rede como necessitado. A figura 28 abaixo ilustra o sistema atual. 

º»¼½¾¿ ÀÁ Â Ã»ÄÅÆÇ¿ ¿Å½¿È ÉÆ Ê»¼»ÆË»Ì¿ÍÎÏ
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 Com a aplicação do sistema de controle pressão, o controle de pressão que 

hoje é efetuado pelo operador, será automatizado, precisando somente que quando 

seja iniciada a utilização de água, ou seja, quando se da inicio a higienização o 

operador de a partida a moto bomba M1, ligando por meio de um botão de pulso. 

Após ligar a moto bomba M1, a pressão passa a ser monitorada e controlada por 

meio de um transdutor de pressão instalado na saída da rede após as duas moto 

bombas, que tem por função medir a pressão na tubulação, convertendo-a em um 

sinal elétrico de corrente e enviando ao inversor de frequência, este por sua vez, 

quando detecta que a corrente (pressão) está menor da qual lhe foi ajustado efetua 

a partida da segunda moto bomba M2, para que esta não tenha uma partida direta 

será instalado uma chave de partida suave, soft-starter, fazendo com que se efetua 

a partida da moto bomba M2 e a mesma venha a trabalhar em sua capacidade 

nominal. Detectando o aumento de corrente proveniente do aumento de pressão o 

conversor estático indireto de frequência ficara então modulando a frequência da 

primeira moto bomba M1, a fim de manter a pressão desejada no sistema, então, se 

o sistema detectar um aumento de pressão e a mesma se manter acima do 

necessitado por um determinado tempo, tempo este ajustado em um parâmetro do 

conversor estático indireto de frequência, a moto bomba M2 será desligada, ficando 

assim modulando a frequência somente da primeira moto bomba M1, para manter a 

pressão especificada no sistema. Nas alíneas a seguir será representada a forma de 

funcionamento do sistema de controle de pressão proposto. 

a) No inicio da Atividade de higienização, o operador deverá pressionar um 

botão de pulso que liga a moto bomba M1; 

b) A primeira moto bomba que ligará é a moto bomba M1 automaticamente e 

será modulada pelo conversor estático indireto de frequência; 

c) Não mantendo a pressão desejada (pressão setada no conversor estático 

indireto de frequência (IF), o IF acionará automaticamente a chave de 

partida suave para ligar a moto bomba M2; 

d) Tendo consumo expressivo de água, a moto bomba M2 ficará em trabalho 

constante e a moto bomba M1 ficará modulando sua frequência por meio 

do conversor estático indireto de frequência; 

e) Caso não tenha consumo ou o consumo diminua em determinados 

períodos o IF desligará a moto bomba M2 e ficará modulando a frequência 

da moto bomba M1 para manter a pressão desejada; 
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f) Ao término da higiene o operador deverá desligar a moto bomba M1�

A figura 29 representa um esquema do sistema de controle proposto. 

Figura 29 – Sistema de controle proposto  

Devido à necessidade de aumentar a pressão da água que esta armazenada 

em um tanque reservatório conforme ilustrado na figura 29 acima precisa utilizar de 

alguns meios para obter este aumento, neste caso são utilizadas duas moto 

bombas, sendo essas duas as que já estão instaladas no local, pois atendem os 

requisitos de pressão e vazão, estas possuem os seguintes dados: frequência 60 

HZ, potência de 22 kW e tensão de 380 Volts. Não sendo necessário a alteração do 

projeto mecânico do sistema de higienização da empresa Brasil Foods S/A®. 

Para a escolha e especificação dos equipamentos que devem compor o 

sistema de controle de pressão da rede de higienização da empresa Brasil Foods 

S/A®. Foi efetuado o levantamento das necessidades de usuário, necessidades de 

processo e também de sistema, não foi preciso levantamento de dados referente a 

necessidades normativas devido à sala em que serão instalados os equipamentos 

não possuir presença de poeira nem a utilização de água, produtos químicos ou 

outros agentes que possam prejudicar a vida útil. Abaixo no quadro 1 são 

apresentado as necessidades, os requisitos técnicos os equipamentos necessários 

para atender a estes requisitos e uma breve justificativa referente as necessidades 

apontadas, para a aplicação e funcionamentos do sistema de controle. 
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Manter a pressão 
da rede em 14 

bar. 

Pressão esta já 
determinada padrão da 

empresa Brasil Foods S/AF.

Conversor estático 
indireto de 

frequência / 
Transdutor de 

pressão. 

²±®¢¡££®

Variar a 
velocidade das 
Moto Bombas. 

Devido à necessidade de 
variar a pressão. 

Conversor estático 
indireto de 
frequência. 

Medir a pressão 
da rede. 

Devido à necessidade de a 
mesma ser controlada. 

Transdutor de 
Pressão. 

Ligar a primeira 
Moto Bomba. 

Para bombear água na rede 
que vai para higienização 

com pressão. 

Conversor estático 
indireto de 
frequência. 

Ligar a segunda 
Moto Bomba. 

Quando a pressão da rede 
diminui para suprir esta 

necessidade. 

Chave de partida 
suave / Conversor 
estático indireto de 

frequência. 

³¡´©±¦¬µ¦

Dezenergização 
geral do sistema. 

Quando houver 
necessidade de intervenção 
em algum equipamento ou 

componente elétrico ou 
mecânico. 

Chave seccionadora 
com Fusíveis 

Proteção do 
sistema contra 
curto circuito. 

Para evitar a queima de um 
ou mais componentes do 

circuito. 

Chave seccionadora 
com Fusíveis 

Quadro 5 - Necessidades, requisitos técnicos do sistema de controle de pressão e 

equipamentos. 

Para cada necessidade citada no quadro 1,  gera um ou mais requisitos 

técnicos em relação a equipamentos que serão utilizados para efetuar o sistema de 

controle de pressão e para que estas necessidades sejam atendidas, cada 

equipamento é necessário também atender a uma série de requisitos, no quadro 2 

serão apresentados os equipamentos com os requisitos técnicos de cada um para 

que o objetivo de controlar a pressão na rede de higienização na empresa Brasil 

Foods S/A®, seja atendido. 
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4 - 20 mA. 

Como os cabos serão passados por 
eletro calhas ou eletro dutos e 

nestes podem conter outros cabos, 
a faixa de corrente a mais 

adequada, pois sofre menos 
interferência com relação a outras 

faixas de medição. 

0 - 16 Bar. 
Faixa de pressão que suporta a 14 
bar, que e a pressão requerida pelo 

sistema. 

¹®¬Ò¡±£®± ¡£°¤¢®

¤¬¥¤±¡® ¥¡ Ö±¡¨©×¬¢¤¦

380 Volts 
Tensão da rede, da empresa Brasil 

Foods S/A®. 

22 kW 
Potência Nominal das moto bombas 

que estão instaladas e serão 
utilizadas no sistema de controle. 

Uma saída Digital Acionar a chave de partida Suave.

Uma entrada 
analógica 

Receber dados do transdutor de 
pressão. 

¹Ø¦Ò¡ ¥¡ ª¦±¤¥¦ ³©¦Ò¡

22 kW 
Potência Nominal das moto bombas 

que estão instaladas e serão 
utilizadas no sistema de controle. 

220 Vca 
Tensão da rede, da empresa Brasil 

Foods S/A®. 

Quadro 6: Equipamentos x Requisitos Técnicos 

Conforme citado acima devido à necessidade da utilização de um transmissor 

de pressão no sistema, para medir a pressão na rede sua faixa de medição e de 0 a 

20 bar, o qual recebe esta  pressão e a transmite em um sinal de corrente em mA, 

na tabela 1 abaixo pode ser verificada a relação corrente x pressão. 

Pressão em Bar Corrente em mA %

20                       20,00  100,00 

19                       19,20  95,00 

18                       18,40  90,00 

17                       17,60  85,00 

16                       16,80  80,00 

15                       16,00  75,00 

14                       15,20  70,00 

13                       14,40  65,00 
Tabela 01: Relação Corrente x Pressão do transdutor de pressão.   
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12                       13,60  60,00 

11                       12,80  55,00 

10                       12,00  50,00 

9                       11,20  45,00 

8                       10,40  40,00 

7                         9,60  35,00 

6                         8,80  30,00 

5                         8,00  25,00 

4                         7,20  20,00 

3                         6,40  15,00 

2                         5,60  10,00 

1                         4,80  5,00 

0                         4,00  0,00 
Tabela 01: Relação Corrente x Pressão do transdutor de pressão.   

7.1 AJUSTE DOS PARAMETROS DO CONVERSOR ESTÁTICO INDIRETO DE 

FREQUÊNCIA 

O controle assim e chamado de PID, mas quando aplicação do mesmo e 

referente à moto bombas o parâmetro D (derivativo) não precisa ser ajustado e nem 

configurado. Para ajuste do parâmetro P 2280 que é referente ao ganho 

proporcional do PID, é levado em consideração as condições de operação do 

sistema, para melhor entendimento do controle proporcional, vamos considerar o 

processo em que a pressão de operação varia de 0 bar a 16 bar. O elemento 

controlador tem um raio de ação que fornece ao processo uma faixa de pressão que 

vai de 13 bar a 15 bar, onde o ponto central e de 14 bar, tendo uma faixa de controle 

de 1bar acima e  1bar abaixo, quando a pressão esta em 13bar ou menos o 

elemento controlador e totalmente aberto. Quando a pressão esta entre 13bar e 

15bar o elemento controlador se movimenta para uma posição que e proporcional à 

grandeza controlada, e quando a pressão encontra-se acima de 15 o elemento 

controlador está completamente fechado.  

Com isso temos que, a faixa de valores e de 2bar, porem, este valor 

representa uma porcentagem da faixa total que a pressão percorre que e de 16 bar, 

(0 bar a 16bar) portanto a faixa proporcional expressa 2bar/16bar, ou 12,5% de todo 

o alcance da escala.  
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Ganho= (% de variação do elemento controlador)/(% de variação da grandeza 

controlada), na situação citada acima o ganho seria de (100% / 12,5%) = 8. 

Em relação aos demais parâmetros os mesmos são adaptados conforme a 

aplicação. 

Quadro 3: Parametrização  

Ù ÚÚÚÛ ÜÝÞßà áß âãßääå âå æäæçèéå åæ â êâèëìßíèåä Û
Avançado ou somente para 

especialistas.

P 0756
Define o tipo da entrada analógica e ativa a 

função de monitoramento da entrada 
analógica.

3

Entrada analógica 1 (ADC 1). Além do 
ajuste do parâmetro também deve ser 
feito a modificação do DIP da placa de 
terminais para ON (entrada de corrente 

20mA ) para o sinal do transdutor de 
pressão.

P 0757 Valor X1 para a entrada analógica [V/mA] 4
Entrada analógica 1 (ADC 1) em mA. 

Valor mínimo de leitura do transdutor de 
pressão.

P 0758 Valor Y1 para a entrada analógica 0
Entrada analógica 1 (ADC 1)  em %. 
Faixa que a pressão poderá variar

P 0759 Valor X2 para a entrada analógica [V/mA] 20
Entrada analógica 1 (ADC 1) em mA. 

Valor máximo de leitura do transdutor de 
pressão. 

P 0760 Valor Y2 para a entrada analógica 100
Entrada analógica 1 (ADC 1)  em 
%.Limite superior de variação de 

pressão.

P 2266 Realimentação PID 0 Parâmetro somente de leitura

P 2271 Realimentação PID 0
Transdutor direto: quando aumenta a 

velocidade do motor aumenta o sinal do 
transdutor

P 2240 Set Point do PID 70% Pressão em que esta setado, 14 Bar 

P 2257 Rampa de aceleração para frequência PID 10

Ajuste recomendado por fabricantes, 
ajusta o tempo de rampa de aceleração 
para o setpoint do PID.Em segundos, 
Valor este determinado e adaptado a 

aplicação.

P 2258
Rampa de desaceleração para frequência 

PID
10

Ajuste recomendado por fabricantes, 
ajusta o tempo de rampa de 

desaceleração para o setpointdo 
PID.Em segundos, Valor este 

determinado e adaptado a aplicação.

P 1080 Frequência mínima 30

Frequência mínima do motor em Hz, na 
qual o motor ira funcionar independente 

do setpoint de frequência. A mínima 
frequência que a moto bomba M1 ira 

trabalhar.

P 2374
Tempo de atraso na entrada de motores ou 

Atraso de inicio de estagio.
20

Ajuste recomendado por fabricantes, 
antes de a moto bomba M2 ser ligada o 
desvio do sistema precisa ocorrer pelo 

menos durante este tempo.

P 2375
Tempo de atraso na saída de motores, 
tempo de atraso ao termino de estagio.

20

Ajuste recomendado por fabricantes 
antes de a moto bomba M2 ser 

desligada o desvio do sistema precisa 
ocorrer pelo menos durante este tempo.

Parâmetros a 
serem ajustados

Significado Ajuste Em Justificativa



��

�

Parâmetros do controle PID 

P 2200 BI: Habilita o regulador PID 1 
O modo PID permite o usuário 

habilitar/desabilitar o regulador PID. 
Ajustando em 1 habilita 

o regulador PID. 

P 2253 CI: Setpoint do PID 14 bar 
Define a fonte de setpoint de entrada 
do regulador PID. Pressão esta em 

que o sistema deve trabalhar. 

P 2267 Feedback máx. do PID 100% 
Ajusta o limite superior para o valor 
de sinal de feedback em [%]16bar. 

P 2268 Feedback min. do PID 0% 
Ajusta o limite inferior para o valor 
de sinal de feedback em [%] 0bar. 

P 2280 Ganho proporcional do PID 8 
Permite o usuário ajustar o ganho 

proporcional do regulador PID. 
Determinado por otimização. 

P 2285 Tempo integral do PID 3 

Ajusta o tempo integral do regulador 
PID. Determinado por otimização. 

Informado Pela SIEMENS® 
Automation & Drives. p. 13. Guia 
para comissionamento Rápido. 

Micromaster® 430. 
P 2291 Limite superior de saída do PID 75% Ajusta o limite superior de saída do 

regulador PID em [%] 15bar. 

P 2292 Limite inferior de saída do PID 65% Ajusta o limite inferior de saída do 
regulador PID em [%] 13bar. 

Quadro 3: Parametrização  

7.2 DESENVOLVIMENTO DO DIAGRAMA ELÉTRICO 

É através do diagrama elétrico que se pode conferir o funcionamento do 

sistema sua dependência e independência em relação a outros circuitos para a 

execução de um trabalho seguro, ou seja, é um esquema que demonstra todos os 

componentes e conexões, tudo isso para que técnicos e outras pessoas que 

efetuam as manutenções tenham sucesso em seu trabalho, este diagrama elétrico 

do sistema podemos verificar no anexo II. 
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8 ANALISE E DISCUÇÃO DOS RESULTADOS 

Para se ter um bom resultado final em relação ao problema proposto teve-se 

a necessidade da utilização de alguns equipamentos, dentre estes os principais são: 

conversor estático indireto de frequência ou também pode ser chamado de inversor 

de frequência, uma chave de partida suave, soft starter®, e também um transdutor 

de pressão. 

A utilização do conversor indireto de frequência foi devido à necessidade de 

variação de velocidade de uma moto bomba, ou seja, modular a frequência a fim de 

variar a velocidade do motor para manter a pressão estabelecida, este com 

aplicação específica para sistemas de bombeamento, pois possui ajustes de 

parâmetros para partidas e paradas em rampas evitando com que na partida gere 

um torque muito alto e consequentemente aumento de corrente de partida, assim 

fazendo com que os componentes elétricos e mecânicos tenham uma vida útil maior 

em relação a uma partida direta com o equipamento possuindo carga total ou 

parcial.  

A chave de partida suave também é um equipamento muito importante para o 

bom funcionamento do sistema, pois quando a pressão que o sistema necessita 

diminui devido à grande utilização de água, a moto bomba um que é ligada pelo 

conversor estático indireto de frequência chega a sua frequência máxima e não tem 

mais capacidade de abastecimento, a partir daí então há a necessidade de se ligar a 

segunda moto bomba, esta por sua vez tem que partir suavemente também para 

evitar possíveis danos tanto nos componentes mecânicos como nos componentes 

elétricos, para ai sim estabilizar novamente a pressão necessitada. 

Mas para que os equipamentos citados acima trabalhem com eficiência dando 

um resultado bom, alguns dados a eles devem ser informadas, e para isso utiliza-se 

de um transdutor de pressão, o qual será instalado na tubulação após as saídas de 

água das bombas este recebe a pressão real que está na tubulação e a transforma 

em um sinal de saída elétrico, informando ao conversor estático indireto de 

frequência a corrente que se refere à pressão da rede, e é através deste sinal que 

se da à modulação de frequência da primeira moto bomba e também se há a 

necessidade de se ligar a segunda moto bomba. 
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Em relação aos equipamentos do sistema mecânico os mesmos serão 

mantidos, são eles: as duas moto bombas e também a tubulação já existente, pois 

nas condições necessárias solicitadas atendem perfeitamente e não há necessidade 

de alteração referente a estes componentes, também em relação aos componentes 

elétricos que serão utilizados os mesmos serão especificados conforme fabricante 

da marca que será escolhido, neste caso a partir do conversor estático indireto de 

frequência da Siemens® Micromaster 430®  pela característica já citada 

anteriormente que é a aplicação para sistemas de bombeamento. 

Com a implementação do projeto de controle, é possível durante a 

higienização manter estabilizada e controlada a pressão na rede de água sem a 

interferência de um operador para estar ligando e ou desligando as moto bombas 

para aumento ou diminuição de pressão, não mais precisando se deslocar para a 

sala em que se encontram as moto bombas, pois a pressão da rede não terá 

variação com a abertura ou fechamento de registros nas várias tomadas de água, 

evitando também possíveis vazamentos nas conexões gerados pelo excesso de 

pressão proveniente de poucas mangueiras abertas e as moto bombas estarem em 

sua frequência máxima. 

Também pode citar a diminuição dos gastos com manutenções dos 

componentes mecânicos das moto bombas, pois quando é acionado um 

equipamento da forma de partida direta os componentes dos sistema podem sofrer 

desgastes excessivos , mas com a instalação das chaves eletrônicas, é possível um 

ajuste das partidas em forma de rampas diminuindo o desgaste.  

A economia de energia vem como uma consequência, pois em sistemas de 

controle de pressão que utilizam conversor estático indireto de frequência, a 

potência absorvida da rede é apenas a necessária na condição de operação do 

sistema, e quando a pressão requerida pelo sistema for menor que a máxima 

fornecida por uma única moto bomba, o conversor estático indireto de frequência 

efetua a modulação diminuindo assim a frequência e consumo de energia.  
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9 CONCLUSÃO  

O presente projeto de controle visou em uma forma de controlar a pressão da 

rede de higienização da empresa Brasil Foods S/A®, onde o mesmo é realizado 

totalmente de forma manual, a ideia de realização deste partiu do principio de se 

eliminar grande parte das atividades manuais da fabrica em geral, com o maior 

conhecimento na área de utilidades a escolha foi em cima deste problema que após 

sua aprovação a instalação será também para os demais setores. 

A partir daí foram relatadas as atividades realizadas pelo operador e efetuado 

um comparativo com as atividades que o mesmo deve realizar após a implantação 

do sistema de controle, identificando assim e validando o estudo deste projeto, 

também priorizando a central que está mais necessitada de melhoria para que a 

mesma venha a servir de modelo para instalação nas outras centrais de 

higienização. 

O próximo passo foi identificação dos equipamentos ali instalados juntamente 

a isso, o entendimento do funcionamento para melhorar na resolução do problema, 

identificando as variáveis envolvidas no processo e priorizando a que necessitava de 

um controle, para então, a partir daí estabelecer os requisitos técnicos dos 

equipamentos necessários para o desenvolvimento do sistema de controle conforme 

proposto, fazendo assim com que o deslocamento do operador até a sala onde se 

encontram as moto bombas seja somente no inicio e no final do processo de 

higienização, pois a identificação de falta ou aumento de pressão será via transdutor 

de pressão e o controle de ligar as moto bombas será realizado de forma automática 

com o conversor estático indireto de frequência, com auxilio de uma chave de 

partida suave. 

Com o desenvolvimento deste projeto de controle verificou-se a grande 

importância de implantação, pois assim eliminando muito tempo desperdiçado que é 

utilizado para ligar as moto bombas para que a pressão seja mantida na rede, este 

tempo muitas vezes até impacta em atraso de produção devido ao tempo ser 

limitado para a duração de higiene no setor. Em sistemas de controle de pressão 

que utilizam conversor estático indireto de frequência, a potência absorvida da rede 

é apenas a necessária na condição de operação do sistema, assim também 

diminuindo gastos com energia elétrica, pois com a modulação de frequência que o 
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mesmo proporciona para a moto bomba, a mesma não ficara mais ligada em sua 

capacidade máxima quando a pressão requerida na rede não for à máxima.  

Através de pesquisas e estudos realizados que proporcionaram um maior 

entendimento referente a sistemas de controle e sistema de bombeamento, e 

também através de diálogos com operadores e mecânicos que realizam 

manutenções em bombas, foi possível elaborar o projeto para instalação de um 

sistema de controle de pressão no bombeamento de água para a rede de 

higienização, na empresa BRF - Brasil Foods S/A®. Também com os estudos 

realizados foi possível identificar que, com a instalação de um sistema de controle 

de pressão no bombeamento de água para a rede de higienização é possível 

melhorar a qualidade final da limpeza dos equipamentos e setores, proporcionando 

também redução de custos relacionados a manutenções nas moto bombas, e como 

consequência aumentar a confiabilidade do sistema e reduzir possíveis falhas 

operacionais, proporcionando maior agilidade ao sistema, pois é de fundamental 

importância este controle para todo o sistema de higiene, resultando assim em maior 

segurança. Sendo assim possível controlar e manter pressurizada a rede de higiene 

da empresa Brasil Foods S/A® de maneira automática.
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Anexo I - DIMENSIONAMENTOS ELETRICOS 
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ANEXO II – DIAGRAMA ELÉTRICO
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