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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como finalidade propor a instalação de um sistema de 

automatização de bombeamento de penas no setor de abate e processamento de 

aves da empresa Brasil Foods da unidade de Videira SC. A instalação deste sistema 

de automatização tem como objetivo principal controlar e monitorar o nível do tanque 

de penas, controlar a abertura e fechamento das válvulas, juntamente com o 

acionamento programado das bombas a fim de garantir uma melhor eficiência no 

sistema e uma maior confiabilidade. 

 

O sistema será composto por três controles essenciais, controle de nível que 

será utilizado um sensor ultrassônico, controle eletropneumático que comandará a 

abertura e fechamento das válvulas guilhotinas, um terceiro comando fará o 

ligamento e a transição de funcionamento semanal das bombas para que todas as 

bombas tenham movimento e não sofram ação de travamento ou engripamento das 

válvulas por permanecer muito tempo sem acionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – chave: Automação, Controle de nível e Bombeamento. 
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ABSTRACT 

This work have  to propose the installation of an automation system pumping feathers in the 

sector of poultry slaughter and processing company Brazil Foods in Videira SC. The 

installation of the automation system's have objective is to control and monitor the tank level 

downs, control the opening and closing of valves, together with the drive set the pumps to 

ensure a better system efficiency and reliability. 

The system will consist of three essential controls, level control that will be used an 

ultrasonic sensor, electropneumatic control that lead the valve opening and closing shutters, 

a third command will cause the ligament and the transition from weekly operation of the 

pumps so that all the pumps have movement and not suffer locking action of the valves or 

galling for staying too long without drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Automation, Level control and Pumping. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Atualmente com a grande competitividade mundial a empresa vem buscando 

cada vez mais produzir quantidade e ainda garantir a qualidade de seus produtos, 

também busca constantemente certificações de nível internacional para que possam 

concorrer com as grandes multinacionais, tais certificações exigem um controle 

preciso de processos e produtos. A automação vem crescendo muito e trazendo 

consigo um grande progresso no processo de fabricação de produtos em todos os 

seguimentos, alguns seguimentos permitem o emprego de mais tecnologia e outros 

um pouco menos. Nas agroindústrias há significativo avanço em máquinas para 

processo de industrialização e commodities. No segmento agroindustrial, o lucro 

ganho por tonelada de produto acabado tem um custo muito elevado para a 

obtenção do produto final. Por isso o trabalho de engenharia dentro da agroindústria 

é muito grande no sentido de minimizar o máximo os custos e perdas; desde a água 

usada nos processos, até o desenvolvimento de embalagens. A eficiência de fábrica 

é um indicador fundamental para relacionar o percentual entre a produção real e 

nominal. Para atingir uma eficiência desejável é necessário minimizar e ou eliminar 

todas as variáveis encontradas durante o processo.   

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 
 

Automatizar o sistema manual de bombeamento de penas proveniente das 

Depenadeiras na etapa de escaldagem e depenagem para a Fábrica de subprodutos 

no frigorífico de Abate e Processamento de Aves Unidade Industrial Videira Brasil 

Foods S.A.  
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1.2 PROBLEMA  
 

Como é possível melhorar o sistema de controle do bombeamento de penas e 
minimizar as paradas de fábrica. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

A automatização do sistema de bombeamento das penas na empresa Brasil 

Foods terá como função evitar que o tanque transborde evitando paradas da fábrica 

que ocorrem frequentemente dependendo do operador e do volume de penas que 

chegam ao tanque, com o transbordamento, pois o tanque terá um controle 

eletrônico de nível através de sensores de nível que garantirão o monitoramento 

preciso do tanque, serão reduzidas as falhas de operação, pois as válvulas manuais 

serão substituídas por válvulas totalmente automatizadas. Os motores também 

serão monitorados pelo sistema para garantir sua funcionalidade e prevenir falhas 

por sobrecarga excessiva. 

. 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Propor a instalação de um sistema de automação no bombeamento de penas 

da empresa Brasil Foods S.A., unidade de Videira, frigorífico de abate e 

processamento de aves, a fim de melhorar o sistema de bombeamento de penas e 

minimizar as paradas de fábrica. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
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• Monitorar o nível do tanque de penas; 

• Automatizar a abertura e fechamento das válvulas; 

• Controlar o sistema de nível do tanque de penas; 

• Intercalar o acionamento das bombas automaticamente com Um CLP. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AUTOMAÇÃO  
 

 Automação é a substituição de tarefas humanas repetitivas, perigosas e lentas por 

um conjunto de peças e componentes e equipamentos programados e preparados para 

executar os mais variados tipos de atividades a fim de aumentar produtividade, diminuir 

riscos de acidentes, diminuir erros, tornar os processos mais rápidos e confiáveis. 

 

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 potencialização 
cada vez maiores da intervenção humana nas diversas manifestações, não 
só industriais como também gerais da vida social””.  (FIALHO, 2003, p. 13) 

 

A automação pode ser simples como, por exemplo, o fechamento e abertura 

de válvula, e também muito complexo como o controle total de um equipamento. 

 

O significado de automação é qualquer sistema que se utiliza computadores, 

para substituir a mão de obra humana para obtenção de soluções rápidas e 

econômicas. 

 

O CLP é um componente micro processado, que tem como objetivo receber 

informações processá-las em forma de linguagem de programação feitas pelo 

usuário, a fim de obter o controle de uma máquina ou equipamento.     

 

          Segundo CASTRUCI e MORAES (2001), os principais objetivos da automação 

industrial são: 
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• Diminuição dos custos; 

• Maior produtividade; 

• Maior flexibilidade; 

• Melhor qualidade; 

• Maior capacidade tecnológica; 

• Integração. 

 

2.2 AUTOMAÇÃO PODE SER DIVIDIDA EM: 
 

2.2.1 Automação Fixa 
 

• Altos valores de investimentos; 

• Grandes taxas de produção; 

• Configuração sólida (alteração difícil); 

• Operações simplificadas; 

• Equipamentos específicos ex: (máquinas de colocar tampas da cerveja). 

 

2.2.2 Automação Programada 
 

• Altos valores de investimentos; 

• Volumes médios de produção; 

• Configuração semi-flexível (possibilidade de reprogramação); 

• Equipamento genérico (máquina de controle numérico). 
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2.2.3 Automação Flexível 
 

• - Investimento muito elevado; 

• - Produção continua; 

• - Configuração flexível (alteração por software); 

• - Equipamento geral. 

 

2.3 COMPONENTES DA AUTOMAÇÃO 
 

A maioria dos sistemas modernos de automação, como os utilizados nas 

indústrias. Automobilística, petroquímica e nos supermercados, é extremamente 

complexa e requer muitos ciclos de repetitivos. Cada sistema de automação 

compõe-se de cinco elementos: 

 

• Acionamento - provê o sistema de energia para atingir determinado objetivo. São o 

caso dos motores elétricos, pistões hidráulicos etc. 

 

• Sensoriamento - Mede o desempenho do sistema de automação ou uma 

propriedade particular de algum de seus componentes. Exemplos: termopares para 

medição de temperatura e encoders para medição de velocidade; 

 

• Controle - utiliza a informação dos sensores para regular o acionamento. Por 

exemplo, para manter o nível de água num reservatório, usamos um controlador de 

fluxo que abre ou fecha uma válvula, de acordo com o consumo. Mesmo um robô 

requer um controlador, para acionar o motor elétrico que o movimenta; 
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• Comparador ou elemento de decisão - compara os valores medidos com valores 

Pré-estabelecidos e toma a decisão de quando atuar no sistema. Como exemplo, 

podemos citar os termostatos e os programas de computadores; 

 

• Programas - contêm informações de processo e permitem controlar as interações 

entre os diversos componentes. Programas também são chamados de softwares e 

são conjuntos de instruções lógicas, sequencialmente organizadas. Indicam ao 

controlador ou ao computador o que fazer. 

 

2.4 SISTEMAS DE BOMBEAMENTO 
 

A Bomba centrífuga é composta basicamente de um motor elétrico 

dimensionado de acordo com a vazão e altura manométrica requerida pelo projeto, 

também possui um rotor, selo mecânico carcaça e parafusos de fixação. A ilustração 

1 demonstra mais claramente os componentes de uma moto bomba.   

 

2.4.1 Funcionamento de uma bomba Centrífuga 
 

 

 

Figura 1: Vista Explodida Moto Bomba 
Fonte: www.schneider.ind.br 

 



19 

 

 Os principais componentes de uma moto bomba, segundo a ilustração 1: 

1-Motor 

8-Selo mecânico. 

9-Rotor. 

11/18-vedações. 

13-Caracol. 

 

 2.4.2 Conceitos de Bombas Hidráulicas. 
 

São Máquinas que transformam a energia potencial ou força motriz 
proveniente de um motor elétrico em 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. (FIALHO, 2003). 

 

2.4.3 Funcionamento  
 

Para melhor entendimento do funcionamento das turbo bombas vamos considerar o 
tipo mais comum utilizado a bomba centrífuga. A bomba centrífuga necessita ser 
previamente enchida como líquido a bombear, ou seja, escorvada. 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 
autoescorvantes, 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, 2003).  

 

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 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 
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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). 

 

2.5 PNEUMÁTICA 

Para melhor entendimento dos sistemas pneumáticos, é necessário 

esclarecer seu funcionamento e suas premissas, para isso, abordaremos um pouco 

do funcionamento de sistemas pneumáticos. 

O termo Pneumática é derivado do grego Pneumos ou Pneuma que 
significa respiração, sopro e é se define como uma parte da física que se 
relaciona com a dinâmica e dos fenômenos físicos relacionados com os 
gases ou vácuo. Também é o estudo da conservação da energia 
pneumática em energia mecânica através dos respectivos elementos de 
trabalho. (Apostila M1001-1 BR - 04/07 - 3500). 

 

2.5.1 Vantagens: 
 

Tem-se as seguintes vantagens para a aplicação da pneumática apresentada em 

PARKER, Ap. M1001-1 BR - 04/07 – 3500: 

• Aumento na produção com baixo investimento. 

• Redução dos custos operacionais 

• Robustez dos componentes pneumáticos. 



21 

 

• Facilidade de instalação. 

• Resistência a ambientes hostis. 

• Simplicidade na manipulação. 

• Segurança. 

• Redução do numero de acidentes. 

 

O ar comprimido requer uma boa preparação tendo como princípios um ar 

limpo e sem água e/ou impurezas. Seu trabalho é executado com uma baixa 

pressão, se comparada a sistemas hidráulicos. Sistemas pneumáticos são 

largamente utilizados em situações onde requer rapidez de deslocamento, ao 

contrário de sistemas hidráulicos que tem como maior ênfase o 

deslocamento de cargas pesadas. 

 

2.5.2 Obtenção do ar comprimido 
 

O ar comprimido é gerado por meio de compressores que podem ser 

alternativos, do tipo pistão, e também por compressores mais modernos chamados 

compressores parafuso. 

Os compressores do tipo alternativos (ilustração 2) produzem um alto grau de 

ruído e contaminam o ar comprimido mais facilmente sua característica comum dar-

se ao fato de ser montado em cima do reservatório. 

Os compressores do tipo Parafuso (ilustração 3) possuem um nível de ruído 

menor, o ar comprimido gerado possui uma qualidade melhor, o sistema de 

compressão parafuso tem uma característica comum do compressor é usar a própria 

rede de ar como reservatório. 
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Figura 2: Compressor Alternativo 
Fonte: www.kaeser.com.br     

          

 

Figura 3: Compressor tipo parafuso 
Fonte: www.kaeser.com.br                                         

 

          

 2.5.3 Componentes Pneumáticos 
 

A seguir, serão apresentados alguns dos principais componentes 

pneumáticos do projeto em questão suas funções e alguns símbolos gráficos para 

melhor entendimento. 
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A ilustração 4 representa o filtro de ar, elemento de separação de impurezas 

sólida contido no ar comprimido: 

 

                

 

Figura 4: Filtro de Ar 
Fonte: www.norgren.com.br 

 

A ilustração 5 representa o filtro coalescente, componente cuja finalidade é 

filtrar e separar o óleo proveniente dos compressores de ar comprimido. 

                   

Figura 5: Filtro Coalescente 
Fonte: www.norgren.com.br  
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A figura 6 representa o lubrificador elemento cuja função é dosar quantidade de óleo 
ao sistema mecânico instalado nas redes de ar comprimido; 

                           

Figura 6: Lubrificador 
Fonte: www.norgren.com.br 

 

A figura 7 representa o regulador de pressão componente que faz a 

regulagem da pressão de ar comprimido necessário para determinada aplicação; 

     

Figura 7: Regulador de pressão 
Fonte: www.norgren.com.br 

 

A figura 8 representa os reguladores de fluxo, os quais tem a função de fazer ajuste 

no fluxo de saída de ar dos atuadores pneumáticos fazendo com que a velocidade 

de deslocamento possa ser ajustada conforme a necessidade.  
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Figura 8: Reguladores de fluxo 
Fonte: www.norgren.com.br 

 

 

Válvulas direcionais representada na figura 9 são os principais componentes da pneumática, 

direcionam o fluxo de ar comprimindo comandando assim o movimento dos componentes 

instalados no circuito: 

 

Figura 9: Válvula direcional 
Fonte: www.norgren.com.br 

 

Conexões pneumáticas representadas pela figura 10 são componentes que fazem a união 
entre as tubulações e demais componentes dos circuitos pneumáticos. 
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Figura 10: Conexões pneumáticas 
Fonte: www.norgren.com.br 

 

A figura 11 representa os cilindros pneumáticos de dupla ação são os componentes 

que executam o trabalho mecânico movimenta cargas.  

 

Figura 11: Cilindro dupla ação 
Fonte: www.norgren.com.br 

 

Válvulas solenoides representadas pela figura 12 são componentes que acionam 

eletricamente as válvulas direcionais. 
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Figura 12: Bobina válvula solenoide 
Fonte: www.norgren.com.br 

 

Os blocos manifold representados pela figura 13 são conjuntos de válvulas 

direcionais de acionamento elétrico montadas em bloco. 

 

Figura 13: Bloco de válvulas 
Fonte: www.norgren.com.br 

O manômetro representado pela figura 14 é componente de medição capaz de 

medir a pressão de redes e reservatórios de ar comprimido. 

 

Figura 14: Manômetro 
Fonte: www.norgren.com.br 
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2.6 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS 
 

2.6. 1 Histórico 
 

No final da década de 1960, com a evolução dos circuitos integrados, houve a 

possibilidade do desenvolvimento de minicomputadores, que foram utilizados para 

controle on-line1 dos processos industriais. Em 1969 foram surgindo os primeiros 

controladores baseados em uma lista de especificações desenvolvida pela General 

Motors. (MORAES e CASTRUCCI 2001). 

A ilustração 15 representada abaixo traz um CLP e seu painel IHM. 

 

Figura 15: Controlador Lógico Programável 
Fonte: www.siemens.com.br 

  

 

Segundo Moraes e Castrucci (2001) seguem abaixo algumas vantagens do 
controlador lógico programável. 

• Facilidade de programação. 

• Fácil manutenção com conceito plug-in. 

• Grande confiabilidade. 

                                                   
1 On-line: sistema que pode ser monitorado em tempo real. 
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• Seu tamanho é menor que os painéis de relés convencionais, reduzindo 
assim o custo. 

• Os dados são enviados para um sistema de processamento centralizado. 

• Preço acessivo. 

• Sinais de entrada e saída 115 V CA (corrente alternada). 

• Possível expansão com utilização de módulos. 

 

2.6.2 Características Gerais e Configurações Elétricas 
 

O CLP tem inúmeras características muito importantes: 

• Linguagem de programação de alto nível sua característica é um sistema 

muito amigável com relação ao operador. 

• Simplificação nos quadros e painéis de comando. A fiação antes volumosa 

agora se resume em um conjunto de entradas e saídas. Qualquer alteração 

necessária se trona muito rápida e barata. 

• Confiabilidade operacional. Quando a necessidade de alterações as mesmas 

podem ser feitas diretas no programa ou aplicativo com pequena ou nenhuma 

mudança na fiação, a possibilidade de erro é quase zero garantindo o 

sucesso nos desenvolvimentos ou nas melhorias a serem implementadas.  

• Funções avançadas. Os controladores as mais variadas tarefas de controle 

através de funções matemáticas, controle da qualidade informações para 

gerar relatórios. 

• Comunicação em rede. Através de interfaces de operações, os controladores 

comunicam-se com computadores em rede permitindo a coleta de dados e 

um grande intercambio de troca de dados. 

 

2.6.3 Arquitetura 
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Um CLP constitui-se basicamente de: 

• Fonte de alimentação; 

• Unidade central de processamento (UCP); 

• Memória do tipo fixa e volátil; 

• Dispositivos de entrada e saída; 

• Terminal de programação. 

 

2.6.4 Fonte de alimentação 
 

Converte corrente alternada em corrente contínua para fazer a alimentação 

elétrica do controlador. No caso de falta de energia, há uma bateria que impede a 

perda dos dados do programa do usuário. Com o retorno da energia o programa 

reinicia-se. 

Existem basicamente dois tipos de fonte de energia: 

• Source: fonte de energia interna do controlador. 

• Sink: fonte de energia externa do controlador. 

(MORAESS e CASTRUCCI 2001) 

 

2.6.5 Válvula Guilhotina 
 

A ilustração 16 representa a válvula guilhotina acionada por cilindro pneumático. Seu 

sistema de fechamento e abertura utiliza uma chapa metálica no formato de uma 

guilhotina que proporciona uma ação mais eficaz no que diz respeito ao controle de 

fluidos cuja quantidade de sólidos presentes no fluido é grande, pois se algum 

material sólido ficar no caminho a pena, por exemplo, a válvula tem a capacidade de 

cortar o produto que obstrui seu fechamento obtendo assim uma ação eficaz. 
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Figura 16: Válvula Guilhotina pneumática 
Fonte: www.elan.ind.br 

A válvula guilhotina é uma válvula bidirecional projetada para ser usada em 

aplicações envolvendo fluidos extremamente viscosos, com alto conteúdo de sólidos 

e altamente abrasivos. A válvula apresenta passagem plena com cavidades mínimas 

proporcionando um fluxo sem obstruções. O corpo é composto de uma ou duas 

partes de ferro nodular revestido de epóxi e as sedes patenteadas garantem uma 

operação tranquila mesmo com fluido abrasivos. O sistema de gaxetas, juntamente 

com o raspador de fundo garantem estanqueidade complete e alta confiabilidade 

operacional. As sedes da válvula guilhotina garantem o funcionamento por longos 

períodos mesmo com fluidos extremamente abrasivos já que a sede é flexível 

axialmente. Quando a válvula está totalmente aberta a faca fica externa à sede 

permitindo a formação de uma vedação contínua por toda a sede de forma a 

proteger as partes internas do contato com o fluido. Quando a válvula se fecha a 

faca abre caminho entre as sedes, estas se deslocam axialmente fornecendo uma 

vedação completa nos dois sentidos e evitando o acumulo de fluido dentro da 

válvula. As sedes são reforçadas internamente de forma que não é necessário o uso 

de juntas para a montagem da válvula. 
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2.6.7 Sensores Ultrassônicos 
 

Os sensores de proximidade ultrassônicos podem ser usados como 

dispositivos de detecção sem contato em muitas áreas da automação.  

Permitem detectar de forma precisa, flexível e confiável objetos de materiais, 

formas, cores e texturas diversos. As possibilidades de aplicação são diversas como:  

-Detecção de nível e altura; 

-Medida de separação; 

-Medida de diâmetro em bobinas  

Contagem de objetos Materiais transparentes, independentes de cor e 

presentes em ambientes sujos ou com vapores, podendo até mesmo estar em 

estado líquido, pode ser detectado com total segurança. 

 

A ilustração 17 mostra o sensor ultrassônico. 

 

 
 

 

 
Figura 17: Sensor Ultra-Sônico 
Fonte: www.datasheetdir.com 
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2.6.8 Princípios de operação  
 

Sensores ultrassônicos operam emitindo e recebendo ondas sonoras de alta 

frequência. A frequência é normalmente na ordem de 200 kHz, que é muito alta para 

o ouvido humano escutar (rockwellautomation.com). 

 

 

 

Figura 18: Sensor Ultrassônico 
Fonte: literature rockwellautomation.com 

 

 2.6.9 Modos de Operação  
 

Existem dois modos básicos de operação: modo oposto e difuso (eco). No 

modo oposto, um sensor emite a onda sonora e outro, montado de maneira oposta 

ao emissor, recebe a onda sonora. 
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Figura 19: Sensor Ultrassônico modo oposto 
Fonte: literatura. rockwellautomation.com 

 

 

No modo difuso, o mesmo sensor emite a onda sonora e depois ouve o eco 

que retorna do objeto. 

 

 

Figura 20: Sensor Ultrassônico modo difuso 
Fonte: literatura. rockwellautomation.com 

 

Faixa de detecção: 

A faixa de detecção é a distância dentro da qual o sensor ultrassônico irá detectar 
um alvo sob flutuação de temperatura e tensão. 
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Figura 21: Sensor Ultrassônico modo difuso 
Fonte: literatura. rockwellautomation.com 

 

Zona Cega: 

Os sensores ultrassônicos possuem uma zona cega própria localizada na 

superfície de detecção. O tamanho da zona cega na freqüência do transdutor. Os 

objetos localizados no ponto cego podem não ser detectados com fidedignidade. 

 

Considerações sobre o Alvo: 

 

Certas características dos alvos devem ser consideradas durante os usos de 

sensores ultrassônicos. Isso inclui o formato do alvo, material, temperatura, tamanho 

e posicionamento. Materiais macios como tecidos ou espuma de borracha são 

difíceis de serem detectados pela tecnologia ultrassônica difusa, porque eles não 

são sonoro-refletivos. O alvo padrão para um sensor ultrassônico difuso foi 

estabelecido pela Comissão Eletrotécnica Internacional padrão IEC 60947--5--2. 

O alvo padrão tem um formato quadrado, com espessura de 1 mm e feito de 

metal com um acabamento em rolamento. O tamanho do alvo depende da faixa de 
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detecção. Para os sensores ultrassônicos do modo oposto, não existem padrões 

estabelecidos. 

 

 

 
Figura 22: Sensor Ultrassônico Zona Cega 
Fonte: literatura. rockwellautomation.com 

 

Os alvos padrões são usados para estabelecer o desempenho dos 

parâmetros dos sensores. O usuário deve levar em consideração as diferenças de 

desempenho devido aos alvos não padronizados. 

Fonte: www.rockwellautomation.com/components 

 

Cód.cat.873P pag.6-47 

Saída analógica ou discreta: 

• IP2 Indices de proteção 67 

• Faixas de detecção :100…2500 mm 

                                                   
2 IP: Índice de proteção; 
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• Modelos de saída analógica (4 à 20mA3 ou 0 à10 Vcc4) 

• Modelos de saída discreta (normalmente aberto, PNP5) 

• Invólucro cilindro de plástico  

• Alcance ajustável (modelos discretos) 

• Função manter/sincronizar para reduzir interferência  

• Proteção contra curto circuito, sobrecarga, pulso falso, ruído transiente e 
polaridade reversa. 

 

  

                                                   
3 mA : mili ampére; 
4 Vcc: Volts Corrente Contínua; 
5 PNP: Positivo Negativo Positivo. 
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2.7 PROCESSO DE ESCALDAGEM E DEPENAGEM 
 

No início do processo as aves entram no tanque de escaldagem com a 

temperatura da água em torno de 55 graus C para que os poros das aves sejam 

abertos e assim facilitando o processo de depenagem. O processo de escaldagem 

tem a duração aproximada de 30 segundos por ave. Depois de sair do processo de 

escaldagem a ave entra nas depenadeiras onde será removida suas penas através 

de dedos de borracha que giram em torno da ave. 

 A partir deste processo inicia o trabalho de transporte das penas até o tanque 

de penas, este transporte é feito através de uma calha que circula água 

constantemente em grandes volumes (demonstrado na figura 25) fazendo com que 

as penas sejam levadas juntamente com a água até o tanque de penas. 

 O tanque que recebe água de todo o complexo fabril da escaldagem 

evisceração de aves, por sua vez possui um volume 16m3 de armazenagem. Para 

que a água e os resíduos das aves sejam retirados do tanque, existem 3 bombas 

centrífugas de rotor aberto (conforme figura 28), cujo cada motor tem a potência de 

30CV6 a 1740rpm7. 

 Cada bomba é controlada por um sistema elétrico de partida Soft-Starter 8 

proporcionando ligar as três bombas simultaneamente, e isso ocasiona um alto 

consumo de energia elétrica, podendo impactar financeiramente na conta de energia 

elétrica. 

 Para que o líquido e os resíduos do tanque sejam retirados do tanque, apenas 

uma das bombas ligadas é suficiente, transportando estes resíduos à fábrica de 

subprodutos resultando em outros produtos. 

Os registros de entrada e saída das bombas são hoje manualmente 

acionados pelos funcionários que operam o sistema. Em casos de problemas 

internos não é possível monitorar em tempo real o devido problema que possa 

ocorrer. Este fato poderá transformar-se em um transbordamento do tanque fazendo 
                                                   
6 CV: Cavalo Vapor; 
7 rpm: rotações por minuto. 
8 Soft-Starter: Chave de partidaeletrônica para motores. 
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com que os resíduos que estão dentro do tanque escoem pela passagem dos 

caminhões que fazem o transporte de chegada das aves para o início do processo. 

Pelo fato de tratar-se de produtos comercializados para consumo humano, a 

fiscalização federal é atuante 24 horas por dia, não somente controlando este fato, 

mas todo o processo de produção da empresa.  Pela Circular nº 175, de 16 de maio 

de 2005 - CGPE/ DIPOA/ MAPA os fiscais federais se baseiam no item 6 que 

impede o trânsito dos veículos e consequentemente a parada por completo do 

processo de produção. 

A cada parada por este fato é feito o fechamento de todos os registros de 

água da escaldagem evisceração, para cessar a entrada de água no tanque de 

penas. 

Uma vez que o tanque já não receba mais água e o transbordamento seja 

cessado completamente, é retirada as bombas do sistema de bombeamento para 

efetuar sua limpeza e também é feito análise nos rotores para verificar se houve 

desgaste ou se a bomba trancou por objetos indesejados. 

Enquanto os trabalhos de reparo e manutenção são feitos nas bombas, a 

equipe de higienização faz o processo de limpeza e retirada dos resíduos da 

passagem dos caminhões que abastecem o processo produtivo. 

A produção somente poderá voltar a funcionar quando as bombas forem 

montadas novamente no sistema, a equipe de higienização terminar o processo de 

limpeza, e a inspeção federal assinar o laudo de liberação do local. 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

3 A PROPOSTA DE AUTOMAÇÃO 
 

Para solucionar o problema, propomos instalar um sistema automatizado que 

visa facilitar o monitoramento do tanque e o controle das bombas. 

A idéia inicial é fazer com que a água que entra no tanque seja bombeada da 

mesma forma com é hoje. A grande mudança do sistema será no controle do nível 

do tanque, o qual receberá um sensor ultrassônico que terá como responsabilidade 

fazer o monitoramento do nível do tanque, proporcionando maior segurança e 

evitando possíveis transbordamentos. 

As bombas serão controladas pelo CLP9 o qual fará a alternância entre as três 

bombas, fazendo com que todas trabalhem o mesmo período, ocorrendo um 

desgaste distribuído entre os três equipamentos. Outra grande vantagem de ter um 

CLP controlando o processo dá-se pelo fato de que em uma possível falha por 

sobrecarga, ou em casos em que os rolamentos tenham problema de desgaste, 

ocasionando sobrecarga no motor, outra bomba poderá ser ativada sem a 

intervenção do operador, e ainda possibilitando aviso sonoro ou visual de que existe 

uma falha no sistema e possibilitando assim uma manutenção corretiva programada 

do problema. Também será possível deixar a bomba defeituosa fora do sistema 

nestes casos de falhas, somente permitindo ser religada após um técnico treinado 

habilitar a bomba por IHM ou Computador. 

As válvulas que antes eram acionadas manualmente serão acionadas 

pneumaticamente através de atuadores que receberão comandos também do CLP, 

proporcionando um fechamento e aberturas precisos, pois poderá ser identificado 

através de sensores que podem ser instalados juntamente no êmbolo dos cilindros 

pneumáticos, e tendo a confirmação da posição do cilindro. 

Foram escolhidas válvulas guilhotina pelo fato de que se houver algum 

resíduo no curso de fechamento da válvula esta cortará o resíduo fechando-a 

totalmente. Caso isso não venha a ocorrer, o sistema acusará uma falha no sistema 

pelo fato de que o sensor não receberá o sinal de que o cilindro percorreu todo o seu 

                                                   
9 CLP: Controlador Lógico Programável. 
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curso. Assim poderá ser evitado um possível transbordamento antes de ele ocorrer, 

mesmo tendo que parar o processo e efetuar a manutenção, não será necessário 

efetuar a limpeza e remoção das bombas do sistema como é feito hoje. 

 

No processo produtivo de abate e processamento de aves, um dos processos 

principais e essenciais para obtenção do produto final com boa qualidade, é o 

processo de escaldagem e depenagem, que consiste na imersão do frango em um 

tanque de água quente com uma temperatura pré-estabelecida, com o objetivo de 

abrir os poros da pele do animal para facilitar sua extração. 

Logo após a passagem pelo tanque de água quente o frango segue a 

segunda etapa do processo que é a etapa da depenagem propriamente dita. Esta 

etapa o frango passa pelas máquinas de depenagem chamadas Depenadeiras que 

possuem discos giratórios munidos de dedos de borracha que giram em torno do 

frango arrancando as penas. As penas que saem do frango caem na parte inferior 

da máquina e são transportadas com o auxílio de água corrente até o tanque de 

penas onde será feito o sistema de automação. 

A ilustração 23 demonstra a entrada do frango no processo de escaldagem. 

 

 

Figura 23: Entrada do Tanque de Escaldagem 
Fonte: Brasil Foods. 
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A ilustração 24 demonstra a saída do frango logo após o processo de escaldagem e 
depenagem. 

 

Figura 24: Saída Depenadeiras 
Fonte: Brasil Foods. 

 

A ilustração 25 demonstra a parte inferior da depenadeira onde se observa as 

penas que caem no fluxo d água que as transporta para o tanque de penas no piso 

inferior.   

 

 

Figura 25: Saídas das Penas da Depenadeira 
Fonte: Brasil Foods. 
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A ilustração 26 demonstra a situação atual do tanque de penas e as bombas 

que serão automatizadas. 

 

 

Figura 26: Tanque de Penas e Sistema de Bombas 
Fonte: Brasil Foods. 

 

 3.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE BOMBEAMENTO DE PENAS 
 

A ilustração abaixo mostra o tanque que recebe penas e águas residuais do 

processo de escaldagem e depenagem de frangos, neste tanque contém 3 (três) 

bombas centrífugas que fazem o bombeamento das penas para a fábrica de 

subprodutos, as bombas são acionadas manualmente por meio de botoeiras, ás 

válvulas das tubulações também são acionadas manualmente. 

O sistema atual não possui controle de nível, o que torna o sistema muito vulnerável 

a falhas.  
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Figura 27: Superior do Tanque de Penas 
Fonte: BRF- Brasil Foods 

 

3.1.1 Sistema de Bombeamento  
 

O Sistema é composto por três bombas centrifugas modelo BPA 6” (Rotor de 

250mm)Rotação de 1750 RPM sucção 6”e recalque 5”, com motores de 25 CV. 

 

 

Figura 28: Bombas do Sistema Instalado 
Fonte: BRF- Brasil Foods 
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3.1.2 O Controle  
 

O sistema será automatizado, recebendo um controle total de operação, que 

compreende a instalação de um programa de CLP, que comandará o controle de 

nível do tanque através de um sensor ultrassônico, que fará o monitoramento do 

nível de água e pena do tanque. O sensor a ser usado é o modelo (Cód.cat.873P 

pag.6-47), (figura 17 pág. 34) sendo sua escolha pelo seu histórico de bom 

funcionamento, e apresenta um excelente desempenho no monitoramento de 

produtos que tenham característica mista, ou seja, sólido e líquido misturados. Já 

existem várias aplicações do mesmo sensor, instalados na planta do frigorífico de 

Videira-SC. Outro motivo da escolha está na facilidade de obtenção do mesmo por 

ser um item de estoque no almoxarifado da empresa, e se houver falhas a troca 

poderá ser imediata. 

 

O controlador lógico programável utilizado na automação é o logo da 

SIEMENS, foi escolhido pela facilidade de programação e também é um item de 

estoque de fácil acesso. 

O CLP receberá um programa que obedecerá as etapas descritas abaixo: 

Programação: 

• Botoeira automático/manual. 

• Abre válvulas guilhotina bomba 1 

• Parte uma das três bombas. 

• Sensor verifica nível do tanque. 

• Se nível do tanque for baixo bomba 1 continua ligada 

• Se nível do tanque for médio parte bomba 2 (abrindo as válvulas guilhotinas). 

e aciona sinal sonoro de alerta.  
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• Se nível do tanque for alto parte a terceira bomba (abrindo as válvulas 

guilhotinas) aciona sinal sonoro de alerta. 

• Sinal sonoro de alerta desliga quando bomba 2 e 3 forem desligadas. 

• Sistema deve comtemplar em sua programação uma rotatividade de 

funcionamento das bombas para todas trabalhem pelo menos uma vez por 

semana. 

• Para acionamento das válvulas guilhotinas será utilizado um bloco manifold 

pneumático. Quando o motor da bomba é ligado acionam-se as válvulas para 

abertura da válvula guilhotina. 

• Botoeira na posição automática o sistema trabalhará totalmente 

automaticamente. 

• Botoeira na posição manual sistema depende do operador para partir os 

motores individualmente. 

• Fim. 
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Figura 29: Programa do CLP 
Fonte: BRF- Brasil Foods 

 

 

3.1.3 Controle Pneumático 
 

O controle pneumático será feiro por um bloco manifold com uma bateria de 6 

válvulas 4x2 vias acionamento elétrico, que receberá um sinal do CLP para seu 

acionamento. Essas válvulas pneumáticas por sua vez acionaram os cilindros 

pneumáticos correspondentes da bomba que será acionada para dar vazão ao fluxo 

do líquido.   
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Abaixo a ilustração demonstra o circuito eletropneumático que fará o 

comando das válvulas guilhotinas do sistema de bombeamento. 

 

 

Figura 30: Circuito Pneumático 
Fonte: BRF- Brasil Foods 

 

A ilustração abaixo demostra um bloco manifold montado semelhante ao que 

fará o controle eletropneumático de abertura e fechamento das válvulas guilhotinas. 

 

Figura 31: Bloco Manifold e Válvulas 4X2 vias 
Fonte: BRF- Brasil Foods. 
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4 METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica 

utilizando diversas fontes de informação - livros, revistas, apostilas, manuais, catálogos e 

Internet - com o intuito de buscar a maior quantidade possível de informações para fazer um 

estudo sobre automação do sistema de bombeamento com intuito de estudar as 

características, aplicações e tendências deste sistema no Abate e processamento de Aves. 

 Segundo (LAKATOS, 2007, p.62) o levantamento de dados, primeiro passo de 

qualquer pesquisa cientifica, é feito de duas maneiras: pesquisa documental (ou de fontes 

primarias) e pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundarias).  
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Peças a serem utilizadas na automatização do bombeamento de penas. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Através dos estudos realizados que proporcionaram um maior 

aprofundamento nos conhecimentos sobre automação e sistema de bombeamento, 

e também através de diálogos com operadores e manutentores de bombas, foi 

possível elaborar a proposta para instalação de um sistema de bombeamento, na 

empresa BRF - Brasil Foods S.A. A proposta foi apresentada à empresa e teve boa 

aceitação principalmente pela confiabilidade, agilidade, economia e segurança. 

Ainda com esse estudo foi possível verificar que, com a instalação de um 

sistema de automação de bombeamento de penas, será possível melhorar o 

monitoramento do tanque de penas, reduzir os custos de manutenção com as 

bombas e motores elétricos, assim como aumentar a confiabilidade do sistema e 

reduzir as falhas por operação. Com a automatização das válvulas, diminuirá o erro 

de operação dando maior confiabilidade e agilidade ao sistema. O monitoramento do 

tanque é fundamental para todo o sistema, resultando em maior segurança. A 

alternância de acionamento das bombas garantirá uma economia de energia 

elétrica, e também evitará desgastes excessivos nos componentes móveis das 

bombas. 
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