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RESUMO 

 

Em consonância com a automação, o projeto apresentado, está ligado a produção de 

pré-misturas para pães e bolos, condicionadores para pães e outros. O projeto teve como 

objetivo automação de linha de preparo e envase de misturas em pó, em que foram instalados 

novos painéis de comando e instrumentos para controle de todos os acionamentos e inter 

travamentos de segurança, sendo agora executados por um controlador lógico programável, 

além da implementação de inversores de frequência para acionamento dos motores onde havia 

necessidade de controle de velocidade e sensores para controle de nível de moegas de 

produtos em pó. Serão descritos no trabalho todas as etapas do desenvolvimento do projeto, 

como definição do escopo, descritivo da linha, definição do cronograma, especificação de 

equipamentos e instrumentos, aplicação dos equipamentos e comissionamento. Ao término do 

trabalho, espera-se apresentar as melhorias realizadas na linha de produção e a viabilidade do 

projeto. 

 

Palavras-chave: Automação industrial. CLP. Inversor de frequência. Sensores. 
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ABSTRACT 

 

In line automation, the presented project is on pre-production mixes for breads and 

cakes, breads and other conditioners. The project's preparation line automation goal and 

powder mixtures of filling, they were installed new control panels and instruments to control 

all drives and safety interlocks, now being run by a programmable logic controller, and the 

implementation frequency inverters for driving the motors where there was speed control and 

sensors need to hoppers level control of powders. Will be described in the work all stages of 

project development, as scope definition, description line, schedule definition, equipment 

specification and tools, application equipment and commissioning. At the end of the work is 

expected to present the improvements made on the production line and the viability of the 

project. 

 

Key words: Industrial Automation. CLP. Frequency inverter. Sensors. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os primeiros marcos da automação se iniciaram na Revolução Industrial, no século 

XVII, em que se utilizava hora máquinas automáticas outrora máquinas manuais. A partir 

desta época, as máquinas e equipamentos utilizados na indústria sofreram diversas 

modificações, a fim de tornar cada vez mais a produção rápida, eficiente e confiável. 

Outro marco histórico foi em meados do século XX, com a linha de produção 

automobilística elaboradas por Henry Ford, em que os carros começaram a ser fabricados com 

muito mais rapidez batendo recordes e recordes de produção. Naquela época os controles de 

processos eram imensos, ocupando espaços e gerando trabalhos desnecessários. 

Após o surgimento e aperfeiçoamento dos computadores e eletrônicos, foi possível a 

criação do CLP (Controlador Lógico Programável), proporcionando ainda mais rapidez, 

eficiência e confiança nas linhas de produção. 

O homem procura cada vez mais melhorar seu processo de fabricação, tendo isto em 

vista, foi desenvolvido e instalado um novo sistema de automação de linha de preparo e 

envase de misturas em pó em uma fábrica de produtos alimentícios de origem holandesa, cujo 

este, será assunto deste trabalho de conclusão de curso. A empresa produz pré-misturas para 

pães e bolos, recheios de chocolate, geléia, condicionadores para pães e outros. O projeto 

surgiu da necessidade de aumento de capacidade de produção da fábrica, para garantir 

atendimento ao mercado nos próximos anos, de acordo com as informações de crescimento de 

vendas de pré-misturas em pó. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Automação Industrial 

 

Segundo Moraes e Castrucci (2007, p. 12), “a palavra automation foi inventada pelo 

marketing da indústria de equipamentos na década de 1960. O neologismo, sem dúvida 

sonoro, buscava enfatizar a participação do computador no controle automático industrial. 

Hoje, podemos descrever automação industrial como um sistema controlado, em que um 

dos seus componentes se baseia em um computador, e que substitui total ou parcialmente a 

atividade humana no trabalho, por motivos de segurança, qualidade do produto, redução de 

custos, capacidade de produção, velocidade de produção, etc. 

De acordo com os autores,  

a automação envolve a implantação de sistemas interligados e 

assistidos por redes de comunicação, compreendendo sistemas 

supervisórios e interfaces homem-máquina que possam auxiliar os 

operadores no exercício da supervisão e da análise dos problemas que 

porventura venham a ocorrer. (MORAES e CASTRUCCI, p. 12). 

 

2.1.1. A Pirâmide de Automação 

 

Há vários níveis de automação que podem ser implementados em uma planta industrial, 

devendo ser observados o nível de complexidade do processo, necessidades de controle, 

supervisão e gerenciamento para sua escolha. A figura 1 mostra a Pirâmide de Automação, 

onde os diferentes níveis são encontrados. 
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Figura 1: Pirâmide de Automação (Fonte: Moraes e Castrucci, 2007, p. 11) 

 

De acordo com Moraes e Castrucci (2007), é possível fazer uma breve descrição de cada 

nível: 

 

Nível 1: É o nível das máquinas, dispositivos e componentes (chão de fábrica). 

  Ex.: máquinas de embalagem, linha de montagem e manufatura. 

Nível 2:  É o nível dos controladores digitais, dinâmicos e lógicos, e de algum tipo de 

supervisão associada a processo. Aqui se encontram concentradores de informações sobre o 

Nível 1, e as Interfaces Homem-Máquina (IHM). 

Nível 3:  Permite o controle do processo produtivo da planta; normalmente é constituído por 

bancos de dados com informações dos índices de produtividade, algoritmos de otimização da 

operação produtiva. 

Ex.: avaliação e controle de qualidade em processo químico ou alimentício; supervisão de um 

laminador de tiras a frio. 

Nível 4:  É o nível responsável pela programação e pelo planejamento da produção, 

realizando o controle e a logística dos suprimentos. 
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Ex.: controle de suprimentos e estoques em função da sazonalidade e da distribuição 

geográfica. 

Nível 5:  É o nível responsável pela administração dos recursos da empresa, em que se 

encontram os softwares para gestão de vendas e gestão financeira; é também onde se realizam 

a decisão e o gerenciamento de todo o sistema. 

 

2.2 CLP – Controlador Lógico Programável 

 

 O controlador lógico programável, ou simplesmente PLC (Programmable Logic 

Controller), pode ser definido como um dispositivo de estado sólido – um Computador 

Industrial, capaz de armazenar instruções para implementação de funções de controle 

(sequência lógica, temporização e contagem, por exemplo), além de realizar operações lógicas 

e aritméticas, manipulação de dados e comunicação em rede, sendo utilizado no controle de 

Sistemas Automatizados (GEORGINI, p. 30). 

 

2.2.1 Princípio de funcionamento 

 

Segundo Silveira e Santos (2002), um CLP é basicamente composto por dois 

elementos principais: uma CPU (Unidade Central de Processamento) e interfaces para os 

sinais de entrada e saída. A figura 2 mostra o diagrama de blocos de um CLP genérico. 

 

 

Figura 2: Diagrama de blocos de um CLP genérico (Fonte: GEORGINI, 2000, p. 7) 

 

De acordo com os autores, “a CPU segue padrões similares às arquiteturas dos 

computadores digitais, os quais são compostos basicamente por um processador, um banco de 

memória (tanto para dados como para programas) e um barramento para interligação 
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(controle, endereçamento de memória e fluxo de dados) dos elementos do sistema. O 

princípio fundamental de funcionamento de CLP é a execução por parte da CPU de um 

programa, conhecido como “executivo” e de responsabilidade do fabricante, que realiza 

ciclicamente as ações de leitura das entradas, execução do programa de controle do usuário e 

atualização das saídas.” Abaixo listamos alguns conceitos que devem ser assimilados para o 

entendimento do seu funcionamento. 

Sinais de entrada: são sinais externos recebidos pelo CLP, os quais podem ser 

oriundos de fontes pertencentes ao processo controlado ou de comandos gerados pelo 

operador. Tais sinais são gerados por dispositivos com sensores diversos, chaves ou botoeiras, 

dentre outros. 

Sinais de saída: são os dispositivos controlados por cada ponto e saída do CLP. Tais 

pontos podem servir para intervenção direta no processo controlado por acionamento próprio, 

ou também para sinalização de estado em painel sinótico. Podem ser citados como exemplos 

de variáveis de saída os contatores, válvulas, lâmpadas, displays, dentre outros. 

Programa: sequência específica de instruções selecionadas de um conjunto de opções 

oferecidas pelo CLP em uso e, que irão efetuar as ações de controle desejadas, ativando ou 

não as memórias internas e os pontos de saída do CLP a partir da monitoração do estado das 

mesmas memórias internas ou dos pontos de entrada do CLP. 

O Controlador Lógico Programável substitui os antigos circuitos de relés que 

integravam painéis industriais. Ele automatiza uma grande quantidade de ações com precisão, 

confiabilidade, rapidez e pouco investimento. No controlador, basicamente informações dos 

sinais de entrada são analisadas (sensores, por exemplo), decisões são tomadas (programas) e 

comandos são transmitidos às saídas, para acionamento de motores, válvulas e outros 

dispositivos. 

 

2.2.2 Características 

 

Moraes e Castrucci (2007) descrevem as principais características dos Controladores 

Lógicos Programáveis: 

- Linguagens de programação de alto nível, caracterizando um 

sistema bastante amigável com relação ao operador. Depois de 

concluído e depurado, o programa pode ser transferido para outros 

CLPs, garantindo confiabilidade na sua utilização. 
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- Simplificação nos quadros e painéis elétricos. Toda a fiação 

do comando fica resumida a um conjunto de entradas e saídas. Como 

consequência, qualquer alteração necessária torna-se mais rápida e 

barata. 

- Confiabilidade operacional. Uma vez que as alterações 

podem ser realizadas através do programa aplicativo, necessitando de 

muito pouca ou de nenhuma alteração da fiação elétrica, a 

possibilidade de haver erro é minimizada, garantindo sucesso nos 

desenvolvimentos ou melhorias a serem implementadas. 

- Funções avançadas. Os controladores podem realizar uma 

grande variedade de tarefas de controle através de funções 

matemáticas, controle da qualidade e informações para relatórios. Os 

sistemas de gerenciamento de produção são bastante beneficiados com 

a utilização dos controladores. 

- Comunicação em rede. Através de interfaces de operação, 

controladores e computadores em rede permitem coleta de dados e um 

enorme intercâmbio de troca de dados em relação aos níveis da 

pirâmide de automação. 

 

2.2.3 Linguagens de Programação 

 

Para que os CLPs executem as tarefas de controle e acionamento de dispositivos, um 

roteiro ou programa deve ser escrito e gravado em sua memória. Há várias linguagens de 

programação aceitas por CLPs e a norma que padroniza essas linguagens é a IEC. A norma 

IEC 1131-1 Linguagens de Programação, é a recomendada para o assunto em questão. A 

linguagem utilizada para o desenvolvimento do programa desse trabalho é a Ladder – 

Linguagem de Diagrama de Contatos. 

Segundo Moraes e Castrucci (2007), a linguagem de programação Ladder permite 

programar desde funções binárias até funções matemáticas complexas. A sua representação 

originou-se dos diagramas elétricos em ladder (escada), cujo princípio provém da lógica de 

relés e contatos. 

Graficamente, as regras que constituem os elementos básicos – bobinas, contatos e 

linhas são: 

• Bobinas sempre ficam totalmente à direita das linhas horizontais; 
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• Linhas verticais são denominadas linhas mãe; 

•  das linhas verticais partem as horizontais que podem ligar-se a mais linhas verticais, e 

assim por diante; 

•   As sequências de causa e efeito orientam-se da esquerda para a direita e de cima para 

baixo; 

• A habilitação das linhas horizontais, da qual decorre o acionamento das bobinas, depende 

da afirmação dos contatos à sua esquerda.  

 

 

Figura 3: Instruções para diagrama ladder (Fonte: Moraes e Castrucci, 2007, p. 15) 

 

Além das instruções da Figura 3, há algumas instruções específicas que são 

encontradas em alguns tipos de controladores, podendo citar os temporizadores, contadores, 

blocos de operações algébricas (soma, subtração, multiplicação e divisão) e operações lógicas 

(AND, OR, EXCLUSIVE OR).  

 

2.3 Inversor de Frequência 

 

           De acordo com o catálogo de manutenção e instalação WEG, a eletrônica de potência, 

com o passar do tempo, vem tornando mais fácil (e mais barato) o acionamento em 

velocidade variável de motores elétricos. Com isto, sistemas que antes usavam motores CC, 

pela facilidade de controle, hoje podem usar motores CA de indução graças aos Inversores de 

Frequência, também chamados de Conversores de Frequência.  

Em paralelo ao avanço da eletrônica de potência, a microeletrônica, por meio de 

microprocessadores e microcontroladores, tem auxiliado muito o acionamento de máquinas 
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CA, permitindo a implementação de funções complexas num tempo de processamento cada 

vez mais curto. Isto tem permitido a implementação de sofisticados algoritmos de controle 

que possibilitam o acionamento de alto desempenho com o emprego de motores de indução 

de série.  

 

2.3.1 Funcionamento do Inversor de Frequência 

 

Para 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. De acordo com a Figura 4, 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 CC para 

uma tensão CA (conversor), e com a frequência desejada pela carga. Na rede de entrada a 

frequência é fixa (60 Hz ou 50 Hz) e a tensão é transformada pelo retificador de entrada em 

contínua pulsada (retificação de onda completa).  

O Capacitor (filtro) transforma-a em tensão contínua pura de valor aproximado. Esta 

tensão contínua é conectada ciclicamente aos terminais de saída pelos dispositivos 

semicondutores do inversor, transistores ou tiristores, que funcionam como chaves estáticas. 

O controle desses dispositivos semicondutores é feito pelo circuito de comando, de modo a 

obter um sistema de tensão pulsada, cujas frequências fundamentais estão defasadas de 120°. 

A tensão é escolhida de modo que a relação tensão/frequência seja constante, resultando em 

operação com fluxo constante e, por via de consequência, manutenção da máxima capacidade 

de sobrecarga momentânea do motor. 
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 Figura 4: Estágios do inversor de Frequência (Fonte: Catálogo WEG) 

 

2.3.2 Seção Retificadora  

 

Os seis diodos retificadores situados no circuito de entrada do inversor, retificam a 

tensão trifásica da rede de entrada (L1, L2 e L3). A tensão DC resultante é filtrada pelo 

capacitor C e utilizada como entrada para a Seção Inversora 

 

2.3.2.1 Seção Inversora 

 

Na seção inversora, a tensão retificada DC é novamente convertida em Trifásica AC. 

Os transistores chaveiam várias vezes por ciclo, gerando um trem de pulsos com largura 

variável senoidalmente (PWM). Esta saída de tensão pulsada, sendo aplicada em um motor 

(carga indutiva), irá gerar uma forma de onda de corrente bem próxima da senoidal através do 

enrolamento do motor.  

Abaixo, a forma de onda na saída do inversor: 

 

 

Figura 5: Onda na saída do inversor (Fonte: Catálogo WEG) 
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2.3.3 Tipos de Inversores de Frequência  

 

2.3.3.1 Inversor Escalar 

 

Em linhas gerais, podemos dizer que os inversores escalares baseiam-se em equações 

de regime permanente. A lógica de controle utilizada é a manutenção da relação V/F 

constante. Apresentam um desempenho dinâmico limitado e usualmente são empregados em 

tarefas simples, como o controle da partida e da parada e a manutenção da velocidade em um 

valor constante (regulação). 

 

2.3.3.2 Inversor Vetorial 

 

A lógica de controle empregada baseia-se em equações dinâmicas do motor. Assim, 

embora a programação de controle seja mais complexa do que aquela correspondente ao 

controle escalar, o desempenho dinâmico é bem superior a este.  

A idéia central é promover o desacoplamento entre o controle do fluxo e o controle da 

velocidade por meio de transformações de variáveis. Com esta técnica de controle, os 

inversores podem ser empregados em tarefas complexas, que exijam grande precisão e 

dinâmicas rápidas do ponto de vista de controle.  

Os inversores Vetoriais podem ser divididos em duas categorias: aqueles que utilizam 

a realimentação física da velocidade, obtida de dispositivos transdutores, e aqueles que não 

empregam a realimentação física da velocidade, fazendo uso de estimadores de velocidade.  

A realimentação ou "Feedback", permite "enxergar" o movimento do eixo do motor 

possibilitando controlar a velocidade e o torque com alta precisão mesmo em velocidades 

muito pequenas, próximas de zero. A realimentação da velocidade é realizada utilizando um 

gerador de pulsos, conhecido como "Encoder". Alguns equipamentos permitem a utilização 

dos dois modos, sendo necessário uma placa opcional para a operação de malha fechada.  

A operação sem a realimentação da velocidade é também conhecida como 

"Sensorless". Nesse caso, o algoritmo de controle torna-se mais complexo pois o inversor 

deve calcular através de artifícios matemáticos a velocidade do motor. A operação sem 

realimentação possui performance inferior à operação com realimentação. Os Inversores 

Vetoriais necessitam da programação de todos os parâmetros do motor como, resistências 

elétricas, indutâncias, correntes nominais do rotor e estator, dados esses normalmente não 
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encontrados com facilidade. Para facilitar o set-up, alguns inversores dispõem de sistemas de 

ajustes automáticos também conhecidos como "Auto-tunning", não sendo necessária a 

pesquisa de dados sobre o motor. 

 

2.3.3.3 Diferenças entre Inversores Escalares e Vetoriais 

 

A principal diferença entre os inversores Escalares e os Vetoriais deve-se a capacidade 

dos inversores vetoriais imporem o torque necessário ao motor, de forma precisa e rápida 

permitindo uma elevada velocidade de resposta dinâmica a variações bruscas de carga. Os 

Inversores Escalares apresentam uma resposta dinâmica bem mais lenta, demorando mais 

para reagir a qualquer alteração de velocidade ocorrida ou solicitada. 

 

2.3.4 Cuidados que devemos ter ao instalar um inversor 

 

1. Não há inversor no mundo que resista à ligação invertida de entrada da rede elétrica 

(trifásica ou monofásica), com a saída trifásica para o motor.  

2. O aterramento elétrico deve estar bem conectado, tanto ao inversor como ao motor. 

O valor do aterramento nunca deve ser maior que 5. (Norma IEC536), e isso pode ser 

facilmente comprovado com um terrômetro, antes da instalação.  

3. Caso o inversor possua uma interface de comunicação (RS 232, ou RS 485) para o 

PC, o tamanho do cabo deve ser o menor possível.  

4. Devemos evitar ao máximo, misturar (em um mesmo eletroduto ou canaleta), cabos 

de potência (rede elétrica, ou saída para o motor) com cabos de comando (sinais analógicos, 

digitais, RS 232, etc.).  

5. O inversor deve estar alojado próximo a “orifícios” de ventilação, ou, caso a 

potência seja muito alta, deve estar submetido a uma ventilação (ou exaustão). Alguns 

inversores já possuem um pequeno exaustor interno.  

6. A rede elétrica deve ser confiável, isto é, jamais ultrapassar variações de +ou- 10% 

em sua amplitude.  

7. Sempre que possível, utilizar os cabos de comando devidamente blindados.  

8. Os equipamentos de controle (PLC, CNC, PC, etc.), que funcionarem em conjunto 

com o inversor, devem possuir o "terra" em comum. Normalmente, esse terminal vem 
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indicado pela referência “PE” (proteção elétrica), e sua cor é amarela e verde (ou apenas 

verde), esta identificação é exigida pela Norma NBR 5410.  

9. Utilizar sempre parafusos e arruelas adequadas para garantir uma boa fixação ao 

painel. Isso evitará vibrações mecânicas. Além disso, muitos inversores utilizam o próprio 

painel em que são fixados como dissipador de calor. Uma fixação pobre, nesse caso, causará 

um aquecimento excessivo (e possivelmente sua queima). Assim sendo o rápido avanço da 

eletrônica de potência tem permitido que motores de indução, tradicional solução para 

acionamentos de velocidade contínua, sejam utilizados com sucesso também em aplicações 

que exijam variação de velocidade.  

Nestes casos, porém, o motor não deve ser alimentado diretamente pela rede 

(senoidal), mas por meio de um inversor estático de frequência. A utilização de motores de 

indução com inversores eletrônicos apresenta grandes vantagens tanto energéticas quanto 

econômicas, quando comparada com outras soluções existentes para aplicações industriais de 

velocidade variável. No entanto, o uso de inversor traz consequências, para as quais os 

fabricantes de motores precisam estar atentos. Assim, o crescente número de aplicações com 

motores de indução operando em regime de velocidade variável - acionados por inversores 

PWM - exige o bom entendimento do sistema de potência como um todo e das interações que 

ocorrem entre as partes que o compõem (rede – inversor – motor – carga). 

 

2.4 Sensores 

 

Para Thomazini e Albuquerque (2008), sensor é o termo empregado para designar 

dispositivos sensíveis a alguma forma de energia do ambiente que pode ser luminosa, térmica, 

cinética, relacionando informações sobre uma grandeza que precisa ser medida, como: 

temperatura, pressão, velocidade, corrente, aceleração, posição, etc. 

Apesar de parecer um processo simples, a escolha errada de um sensor pode 

comprometer todo o projeto de automação, sendo assim, é de suma importância à qualificação 

deste profissional para tal escolha correta do sensor. 

O sensor utilizado neste projeto foi o capacitivo. Hoje existem diversos tipos de 

sensores utilizados na automação, porém falaremos do que foi utilizado neste projeto. 

 

 

 



26 

 

2.4.1 Classe de proteção dos sensores 

 

Depois de identificada a finalidade do sensor, é necessário saber o grau de proteção do 

mesmo, visto que, dependendo do tipo de aplicação, o IP adequado deve ser considerado. 

A classificação IP está apresentada na norma IEC 60529 e pode ser observada 

resumidamente na Tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1: Grau de proteção IP 

TABELA DE PROTEÇÃO IP 

Grau de proteção contra sólidos Grau de proteção contra líquidos 

0 Não protegido 0 Não protegido 

1 

Protegido contra objetos sólidos de Ø 

50 mm e maior 1 

Protegido contra gotas d'água caindo 

verticalmente 

2 

Protegido contra objetos sólidos de Ø 

12 mm e maior 2 

Protegido contra queda de gotas 

d'água caindo verticalmente com 

invólucro inclinado até 15° 

3 

Protegido contra objetos sólidos de Ø 

2,5 mm e maior 3 Protegido contra aspersão d'água 

4 

Protegido contra objetos sólidos de Ø 1 

mm e maior 4 Protegido contra projeção d'água 

5 Protegido contra poeira 5 Protegido contra jatos d'água 

6 Totalmente protegido contra poeira 6 Protegido contra jatos potentes d'água 

    7 

Protegido contra efeitos de imersão 

temporária em água 

    8 

Protegido contra efeitos de imersão 

contínua em água 

(Fonte: IEC 60529) 

2.4.2 Escolha do sensor 

 

Atualmente existem diversas tecnologias para detecção de posição na automação, 

tendo em vista está diversidade, alguns pontos devem ser levados em consideração, sendo 

eles: 
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- O objeto a ser detectado: tipo de material, cor, dimensões, velocidade, número de 

operações por hora e etc;  

- Local de instalação: distância do sensor ao objeto, restrições quanto ao espaço para 

montagem do sensor;  

- Condições ambientais: este é um ponto crucial na escolha do sensor correto. Deve-se 

observar se há presença de água no ambiente, poeira, óleo ou produtos químicos. Isto 

influenciará no grau de proteção adequado do sensor. Deve-se ficar atento também à 

temperatura ambiente, pois a maioria dos sensores com eletrônica embutida trabalha até 55ºC;  

- Tipo de detecção a ser feita: deve-se definir se o sensor deve indicar somente a 

presença ou ausência do objeto, ou se deseja saber a posição do objeto de um modo analógico;  

- Tensão de alimentação: deve-se saber a tensão de alimentação disponível e que tipo 

de saída se deseja do sensor;  

- Características dos sensores: deve-se saber a precisão, a respeitabilidade e tempo de 

resposta desejados;  

- Custo do sensor e sua vida útil: o custo do produto sempre é um fator decisivo na 

escolha. Deve-se, porém, avaliar se o custo baixo inicial não acarretará um alto custo de 

manutenção futuro.  

 

2.4.3 Classificação dos sensores 

 

Os sensores podem ser divididos de acordo com seu tipo de sinal de saída, em sensores 

analógicos e digitais. Eles normalmente convertem o valor físico em sinal elétrico. 

 

2.4.3.1 Sensores analógicos 

 

Estando dentro da sua faixa de operação, o sensor analógico pode assumir qualquer 

valor no seu sinal de saída ao longo do tempo. 

Segundo Thomazini e Albuquerque (2008, p. 18) algumas grandezas físicas que 

podem assumir qualquer valor ao longo do tempo são: pressão, temperatura, velocidade, 

umidade, vazão, força, ângulo, distância, torque, luminosidade. Essas variáveis são 

mensuradas por elementos sensíveis com circuitos eletrônicos não digitais. 

Pode-se observar na Figura 6 a variação de grandeza física (temperatura) de forma 

analógica. 
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Figura 6: Ilustração da variação de uma grandeza física de um sensor analógico (Fonte: 

Thomazini e Albuquerque, 2008, p. 18) 

 

2.4.3.2 Sensores digitais 

 

De acordo com Thomazini e Albuquerque (2008, p. 17-18) Este tipo de sensor pode 

assumir apenas dois valores no seu sinal de saída ao longo do tempo, que podem ser 

interpretados como zero ou um. Não existem naturalmente grandezas físicas que assumam 

estes valores, mas eles são assim mostrados ao sistema de controle após serem convertidos 

pelo circuito eletrônico do transdutor. 

O sensor digital por exemplo, pode ser usado para detecção de passagem de objetos, 

encoders na determinação de distância ou velocidade, etc. 

A Figura 7 abaixo ilustra a variação da posição de um objeto lida por um encoder 

incremental. 

 

Figura 7: Ilustração da leitura da posição de um objeto por um encoder incremental (Fonte: 

Thomazini e Albuquerque, 2008, p. 19) 
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2.4.3.3 Diferença entre sensores analógicos e digitais 

 

Conforme informado anteriormente, os sensores medem a grandeza física e 

disponibilizam um sinal elétrico como saída. Se o sinal tiver a possibilidade de tomar valor 

dentro de certos limites ao longo do tempo, este sensor é chamado de analógico. Caso o sinal 

elétrico puder somente tomar dois valores ao longo do tempo, seja um sinal de qualquer 

amplitude, o sensor é chamado de digital. 

 

2.4.4 Sensores capacitivos 

 

Os sensores de proximidade capacitivos são dispositivos capazes de detectar a 

presença de objetos plásticos, líquidos, orgânicos e também os metálicos detectados pelos 

sensores indutivos. 

 

2.4.4.1 Princípio de funcionamento 

 

O sensor capacitivo funciona gerando um campo elétrico criado por um oscilador 

controlado por capacitor, e detectando alterações neste campo geradas pelo alvo que se 

aproxima da face ativa. A parte interna é composta em uma ponte capacitiva, um oscilador, 

um retificador de sinal, um circuito de filtragem e um circuito de saída. 

Quando não houver alvo, o oscilador ficará inativo. Quando o alvo se aproxima, a 

capacitância é aumentada com a ponta de compensação, após atingir um valor determinado, o 

oscilador é ativado, consequentemente ativa o circuito de saída e faz com que ele comute o 

seu estado, de “aberto” para “fechado” ou vice-versa. 

Para entender melhor a composição e princípio de funcionamento do sensor 

capacitivo, é apresentada a figura 8 abaixo contendo seu diagrama de blocos: 
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Figura 8: Diagrama de blocos sensor capacitivo (Fonte: Thomazini e Albuquerque, 2008, 

 p. 44) 

 

A capacitância do circuito bem como a ponta de compensação é determinada pelo 

tamanho do alvo, sua constante dielétrica e a distância até a ponta. Quanto maior o tamanho e 

constante dielétrica de um alvo ele aumentará a capacitância, e quanto menor a distância entre 

a ponta e o alvo maior a capacitância. 

 

2.4.4.2 Constantes dielétricas 

 

Constante dielétrica é uma propriedade do material isolante utilizado 

em capacitores que influi na capacitância total do dispositivo. Abaixo se pode observar uma 

lista parcial com as constantes dielétricas (K) para alguns materiais mais utilizados na 

indústria. 

 

Tabela 2: Constantes dielétricas 

 

(Fonte: Thomazini e Albuquerque, 2008, p. 45) 



31 

 

 

2.4.4.3 Sensores Blindados versus Não-Blindados 

 

Os sensores de proximidade capacitivos podem ser blindados e não-blindados. 

Os sensores blindados são indicados para detecção de materiais de constantes 

dielétricas baixas, visto que, seu campo eletrostático é altamente concentrado. Isto permite 

que eles detectem alvos que os sensores não-blindados não detectam ou ignoram. No entanto, 

podem sofre comutação falsa devido ao acúmulo de sujeira ou umidade na face ativa do 

sensor. 

O campo eletrostático de um sensor não blindado é menos concentrado do que o da 

versão blindada, sendo indicados para detecção de materiais com constantes dielétricas altas 

ou diferenciar materiais de constantes altas e baixas. 

 

2.4.4.4 Fator de correção ou Fator de redução 

 

Quando determinado o tamanho do objeto alvo, os fatores de correção para os 

detectores capacitivos são determinados segundo a constante dielétrica do material alvo. Caso 

o material alvo não seja padrão, deve-se multiplicar a distância sensor informada por um fator 

de redução para determinar o alcance específico para aquele alvo. Este fator de redução é 

variável de acordo com o tipo de material do alvo. 

 

2.4.4.5 Utilização e aplicações do sensor capacitivo 

 

Os sensores de proximidade capacitivos tendem a ser indicados para detecção de 

materiais metálicos e não-metálicos, exemplos: água, óleo, pós, grãos, madeira, papelão, 

vidro, PVC, cerâmica, etc. 

Suas aplicações podem ser em: 

- Controle de nível de silos; 

- Contagem de caixas em linha de produção; 

- Conferir presença de líquidos em frascos. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme já mencionado nos objetivos deste projeto, iremos apresentar o 

desenvolvimento do processo de automação em um todo, tanto a parte técnica como a visão 

gerencial do projeto. 

 

3.1 Surgimento da necessidade de automação da linha 

 

A necessidade de aumentar a capacidade da linha de produção de pós foi detectada 

pelo departamento de vendas, que por sua vez fez uma prospecção de mercado, e chegou a 

conclusão que haveria um crescimento considerável nas vendas de produtos comercializados 

pela empresa. Esta empresa é de origem Holandesa do ramo alimentício que fabrica pré- 

misturas para pães, bolos, etc.  

Depois de detectada a necessidade no aumento de fabricação dos produtos, o 

departamento de PCP foi acionado a fim de equalizar capacidade de produção versus 

demanda. A demanda atual era de 20.000 Ton/ano com capacidade instalada de 20.536 

Ton/ano e a demanda até 2017 era de 23.185 Ton/mês. Após levantamento do PCP foi 

detectado que a mão de obra era suficiente, porém o maquinário era antigo e não suportaria tal 

demanda futura. 

Após os departamentos de Vendas e PCP informarem suas necessidades, o 

departamento de Engenharia foi acionado para solucionar o problema visando encontrar uma 

solução eficiente e rentável para empresa. Com a finalização dos estudos da Engenharia, 

decidiu-se que a linha de produção em questão, além de ter sua capacidade aumentada, 

deveria ter toda a infraestrutura elétrica e painéis elétricos reformados ou substituídos, devido 

a instalação antiga e fora das normas de instalação elétrica atuais. 

 

3.2 Engenharia do projeto 

 

Durante os estudos da Engenharia, foram executados levantamentos em campo para 

identificar os equipamentos, painéis elétricos e instrumentos que deveriam ser reformados ou 

substituídos. Alguns equipamentos e instrumentos foram aproveitados, porém toda a 

infraestrutura e painéis elétricos deveriam ser substituídos, o que gerou a oportunidade da 

implementação da automação da linha, mesmo que em pequena escala. 
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As principais oportunidades de melhoria identificadas foram: 

- Implementação do Controlador Lógico Programável, em substituição a lógica de 

relés, contatores, temporizadores, etc. os quais demandavam manutenções constantes, 

diminuindo a confiabilidade da linha de produção; 

- Implementação de Inversores de Frequência, para controle de velocidade das roscas 

de mistura nos misturadores cônicos, permitindo a fabricação de produtos com características 

diferentes, no mesmo misturador; 

- Implementação de sensores de nível confiáveis nas moegas, para melhor controle e 

visualização da produção; 

- Melhoria na segurança dos operadores, pela adoção de chaves e relés de segurança 

contra operações indevidas com acessos abertos, por exemplo. 

Os componentes utilizados neste projeto vão desde relés até CLP’s, porém iremos 

focar nos componentes que consideramos principais no processo de automação da linha, 

sendo eles: 

- CLP 

- Inversor de frequência 

- Sensores capacitivos 

 

3.3 Descritivo da linha de envase 

 

Para melhor entendimento do processo primeiramente iremos demonstrar como 

funciona a linha apresentada neste projeto. 

Para entendimento da lógica do programa desenvolvido em ladder, temos de conhecer 

os equipamentos que compõe a linha e entender o porquê de cada um: A linha de produção de 

pós consiste basicamente em três grupos de equipamentos: Sistema de recebimento e 

peneiramento, sistema de mistura, sistema de envase. 

 

3.3.1 Sistema de recebimento e peneiramento 

 

Este sistema é formado por uma moega que recebe o matéria-prima por big bags de 

600 a 1.000kg ou sacarias de 25 a 50kg. O material recebido é transferido por gravidade a 

uma moega, onde há um motovibrador que evita acúmulo de pó em seu interior e uma válvula 

rotativa que dosa o produto recebido em uma peneira rotativa.  
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A peneira rotativa, por sua vez, separa qualquer tipo de corpo estranho que venha a 

cair durante processo de recebimento ou que seja oriundo do processo externo das matérias-

primas.  

Há também um exaustor que retira o excesso de pó gerado pela tarefa de 

descarregamento. 

  Esse conjunto de equipamentos é importado e possui um painel elétrico que controla 

separadamente o processo de recebimento. Possui sensores de segurança e interlocks para 

evitar o funcionamento dos equipamentos em situações de perigo. Todo o sistema é 

construído em aço inox 304 para garantir a devida higiene e evitar a corrosão do material. 

O processo também pode ser observado na Figura 9 e no descritivo dos componentes 

abaixo: 

1.10 - Big bags 

1.20 - Exaustor 

1.15 - Moega de recebimento 

1.25 - Válvula rotativa 

1.30 - Motor da peneira rotativa 

 

 

Figura 9: Componentes da linha de envase (Fonte: Própria) 
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3.3.2 Sistema de mistura 

 

Após o recebimento e peneiramento, a matéria-prima passa ainda por uma grade 

magnética que separa qualquer partícula de material ferroso, por menor que ela seja, podendo 

vir oriunda do processo externo ou mesmo de partes de equipamentos que possam ter se 

soltado.  

Posteriormente a essa grade, o material vai para um misturador do tipo cônico, o qual 

é composto por uma rosca acionada por um motor (com inversor de frequência), e um braço 

também acionado por motor (partida direta), o qual movimenta a rosca por toda a extensão do 

equipamento, garantindo uma mistura homogênea.  

Essa mistura se dá por um tempo determinado, de acordo com a necessidade de cada 

produto. No fundo do misturador há uma comporta de saída do misturador, acionada por um 

motor. Toda parte de contato com o produto é construída em aço inox 304, e as partes sem 

contato com o produto são construídas em aço carbono. 

Na figura 10 podemos observar os componentes do sistema de mistura, sendo eles: 

1 – Motor da rosca, 7,5kW (controlado por inversor de frequência); 

2 – Motor do braço, 0,75kW; 

3 – Rosca e 

4 – Comporta de saída. 

 

 

 

Figura 10: Componentes do misturador (Fonte: Própria) 
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 Abaixo podemos observar na figura 11 uma imagem ilustrativa de um misturador de 

uma linha de envase a pó. 

 

 

Figura 11: Figura ilustrativa Misturador (Fonte: Catálogo Hosokawa) 

 

3.3.3 Sistema de envase 

 

Com o fim do processo de mistura do produto, dá-se início o processo de envase. O 

produto passa pela comporta de saída no fundo do misturador e chega a uma moega, onde há 

dois sensores capacitivos. Estes sensores tem a função de controlar o nível de enchimento 

dessa moega, fechando e abrindo a comporta de saída.  

Logo abaixo da moega há uma rosca transportadora, controlada por inversor de 

frequência, que direciona o produto para a entrada da máquina de envase (marca: Bosch). A 

máquina de envase é de fabricação nacional, e envasa pacotes de 2 e 5kg de produto. Todo 

seu funcionamento é controlado por um painel elétrico dedicado fornecido junto com a 

máquina. Após o envase, os pacotes são encaixotados manualmente e as caixas paletizadas, 

também manualmente. 

Abaixo podemos observar na figura 12 uma imagem ilustrativa de uma moega e rosca 

transportadora de uma linha de envase a pó. 
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Figura 12: Figura ilustrativa - Rosca transportadora (Fonte: Catálogo AZO) 

 

Depois de demonstrado o descritivo da linha, é possível ter uma visão ampla da 

mesma na Figura 13. 

 

 

 

Figura 13: Visão geral da linha de envase (Fonte: Própria) 
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3.4 Cronograma  

 

O cronograma do projeto contemplou 249 dias, sendo eles: 

- 64 dias, para preparação civil para recebimento da nova linha; 

- 195 dias, para suprimentos, que foi desde a especificação de materiais até a chegada 

do mesmo; 

- 70 dias, para instalação dos equipamentos e demais componentes e, 

- 18 dias, para comissionamento e testes de produção. 

Na figura 14 abaixo podemos observar o cronograma completo com as tarefas 

detalhadas step by step desde o início do projeto ao teste final. 

 

 

Figura 14: Cronograma da automação da linha de envase (Fonte: Própria) 

 

3.5 Principais componentes da automação da linha 

 

Agora apresentamos os componentes que consideramos protagonistas na automação 

que foi realizada nesta linha de produção. 

Procuramos apresentar o motivo da escolha do produto, as funções que lhe foram 

atribuídas e a importância dos equipamentos no processo. 
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Para a implementação do projeto, os seguintes componentes de automação foram 

escolhidos: 

- CLP - Rockwell Micrologix 1400, o qual possui interface amigável para 

desenvolvimento de programas e bom suporte no Brasil, além de possuir todas as 

especificações necessárias para atendimento da automação. 

 

Figura 15: CLP - Rockwell Micrologix 1400 (Fonte: Catálogo Rockwell Automation) 

 

- Inversor de frequência - os acionamentos por inversor de frequência são feitos por 

inversores de frequência da marca Weg CFW08, o qual já é utilizado em outros equipamentos 

da fábrica, dispensando treinamentos específicos para técnicos de manutenção. Eles foram 

aplicados nos motores de 7,5kW do misturador e nos motores de 4kW da rosca 

transportadora. 
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Figura 16: Inversor de frequência WEG – Aplicado nos motores de 7,5kW do misturador 

(Fonte: Própria) 

 

 

Figura 17: Inversor de frequência WEG – Aplicado nos motores de 4kW da rosca 
transportador (Fonte: Catálogo WEG) 
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- Sensores - Os sensores de controle de nível foram aplicados na moega, são do tipo 

capacitivos e da marca Omron, uma das únicas a garantir o funcionamento nas condições da 

automação.  

 

Figura 18: Sensor capacitivo (Fonte: Catálogo OMRON) 

 

3.5.1 CLP – Hardware  

 

A escolha do CLP deve ser baseada nas necessidades do processo e da planta como 

um todo. O número de entradas e saídas (digitais e analógicas), facilidade de comunicação 

com outros CLPs e periféricos da planta, padronização de marcas e modelos dentro da planta, 

etc., são apenas alguns dos itens que devem ser observados para uma boa escolha. Para o 

projeto em questão, o CLP Micrologix 1400, da fabricante Rockwell Automation foi o 

escolhido, o qual atende a quantidade de pontos necessários de entradas e saídas, possíveis 

demandas de comunicação e padronização de marca e modelo na planta, Além de possuir um 

ótimo custo-benefício. A seguir na figura 19 é apresentado o layout deste controlador. 
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Figura 19: Layout do Micrologix 1400 (Fonte: Catalogo Rockwell Automation) 

 

1 - Porta de comunicação 2 – conector D-Shell RS-232C de 9 pinos 

2 - Módulo de memória 

3 - 24 V do usuário (para 1766-L32BWA e 1766-L32BWAA somente) 

4 - Borne de Entrada 

5 - Teclado do Visor LCD (ESC, OK, Para Cima, Para Baixo, Esquerda, Direita) 

6 - Compartimento da bateria 

7 - Conector do barramento de expansão 1762 

8 - Conector da bateria 

9 - Borne de saída 

10 - Visor LCD 

11 - Painel de LEDs indicadores 

12 - Porta de comunicação 1 – conector RJ45 

13 - Porta de comunicação 0 – conector mini-DIN RS-232C/RS-485 de 8 pinos 

 

O controlador Micrologix 1400 é fornecido com as seguintes características de fábrica: 

- 20 entradas digitais e 10 saídas digitais; 

- 04 entradas analógicas e 02 saídas analógicas. 

 

Para o correto dimensionamento quanto ao número de cartões de entradas e saídas que 

serão utilizados, foram listados todos os pontos necessários para a automação, conforme 

tabela 3 a seguir: 
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Tabela 3: Lista de Entradas e Saídas da Automação 

 

DI DO AI AO DI DO AI AO

Nauta 04
Rodando Motor do Braço Contato 1

Rodando Motor da Rosca Contato 1

Rodando Motor da Comporta Abre Contato 1

Sensor de comporta aberta Sensor Segurança 1

Sensor de comporta fechada Sensor Segurança 1

Nivel Baixo Buffer da Rosca Sensor Capacitivo 1

Nivel Alto Buffer da Rosca Sensor Capacitivo 1

Liga Motor do Braço Relé 1

Liga Motor da Rosca  Relé 1

Liga Motor da Comporta  Abrir Relé 1

Valvula de Limpeza de Liquidos Relé 1

Valvula do Fluidizador Relé 1

Nauta 06
Rodando Motor do Braço Contato 1

Rodando Motor da Rosca Contato 1

Rodando Motor da Comporta Abre Contato 1

Sensor de comporta aberta Sensor Segurança 1

Sensor de comporta fechada Sensor Segurança 1

Nivel Baixo Buffer da Rosca (Desativado) Sensor Capacitivo 1

Nivel Alto Buffer da Rosca (Desativado) Sensor Capacitivo 1

Liga Motor do Braço Relé 1

Liga Motor da Rosca  Relé 1

Liga Motor da Comporta  Abrir Relé 1

Valvula de Limpeza de Liquidos Relé 1

Valvula do Fluidizador Relé 1

Liga Motor da Rosca de Alimentação Relé 1

Painel QC-1.1
Botão de Liga Misturador Botão pulsante 1

Botão de Desliga Misturador Botão pulsante 1

Teste de Lampada Botão pulsante 1

Lampada Em Processo de Mistura Sinalizador 1

Lampada Fim Processo de Mistura Sinalizador 1

Lampada Descarregando Produto Sinalizador 1

Lampada Produto Desarregado Sinalizador 1

Sirene Toten 1

Painel QC-1.2
Botão de Liga Misturador Botão pulsante 1

Botão de Desliga Misturador Botão pulsante 1

Botão Reset Tempo de Mistura Botão pulsante 1

Botão Produto Pronto Botão pulsante 1

Botão Liga válvula de limpeza de líquidos Botão pulsante 1

Botão Teste de Lampada Botão pulsante 1

Botão Fluidizador Manual Botão pulsante 1

Botão Fluidizador Automatico Botão pulsante 1

Sinal de Temporizador de Mistura Contato 1

Lampada Produto pronto Relé 1

Lampada válvula de limpeza de líquidos Relé 1

Lampada Descarregando Produto Relé 1

Lampada Produto Desarregado Relé 1

Reset Temporizador de Mistura Relé 1

Inibe Temporizador de Mistura Relé 1

Sirene Relé 1

Painel QC-2.1
Botão de Liga Misturador Botão pulsante 1

Botão de Desliga Misturador Botão pulsante 1

Teste de Lampada Botão pulsante 1

Lampada Em Processo de Mistura Relé 1

Lampada Fim Processo de Mistura Relé 1

Lampada Descarregando Produto Relé 1

Lampada Produto Descarregado Relé 1

Sirene Relé 1

DESCRIÇÃO/FUNÇÃO INSTRUM.
PLC REMOTA TITULO: Nº  DES. BELSYS: 

LISTA DE I/O
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(Fonte: Própria) 

 

 

Painel QC-2.2
Botão de Liga Misturador Botão pulsante 1

Botão de Desliga Misturador Botão pulsante 1

Botão Reset Tempo de Mistura Botão pulsante 1

Botão Produto Pronto Botão pulsante 1

Botão Liga válvula de limpeza de líquidos Botão pulsante 1

Botão Teste de Lampada Botão pulsante 1

Botão Fluidizador Manual Botão pulsante 1

Botão Fluidizador Automatico Botão pulsante 1

Sinal de Temporizador de Mistura Contato 1

Lampada Produto pronto Relé 1

Lampada válvula de limpeza de líquidos Relé 1

Lampada Descarregando Produto Relé 1

Lampada Produto Descarregado Relé 1

Reset Temporizador de Mistura Relé 1

Inibe Temporizador de Mistura Relé 1

Sirene Relé 1

Painel QC-3.0
Botão Abrir comporta Botão pulsante 1

Botão Fechar comporta Botão pulsante 1

Botão Seleção Nauta 04 Seletora 1

Produto Descarregado Botão pulsante 1

Botão Teste de Lampada Botão pulsante 1

Rodando Motor da Rosca Contato 1

Lampada Misturador Nauta 04 Ligado Relé 1

Lampada Misturador Nauta 04 Desligado Relé 1

Lampada Nauta 04 em Processo de Relé 1

LampadaNauta 04 em Fim de Mistura Relé 1

Lampada Misturador Nauta 06 Ligado Relé 1

Lampada Misturador Nauta 06 Desligado Relé 1

Lampada Nauta 06 em Processo de Relé 1

Lampada Nauta 06 em Fim de Mistura Relé 1

Sirene Relé 1

Falha Termica Relé 1

Lampada Comporta Aberta Relé 1

Lampada Comporta Fechada Relé 1

Azo 04 Rodando Contato 1

Azo 06 Rodando Contato 1

Emergencia QC-1.2 Botão Emergência 1

Emergencia QC-2.2 Botão Emergência 1

Rosca da Embaladora Bosch Ligada Contato 1

Botão Seleção Nauta 06 Seletora 1

Nauta 04
Rodando Motor da Comporta Fecha Contato 1

Liga Motor da Comporta  Fechar Botão pulsante 1

Nauta 06
Rodando Motor da Comporta Fecha Contato 1

Rele de Segurança Contato 1

Chave Porta de Inspeção Sensor Segurança 1

Liga Motor da Comporta  Fechar Contato 1

Lampada Produto Descarregado Relé 1

Lampada Botão de Emergencia Relé 1

DI - Entrada Digital  DO - Saída Digital
AI - Entrada Analógica  AO - Saída Analógica DI DO AI AO DI DO AI AO

56 49 0 0 0 0 0 0

Quantidade de I/O necessária
PLC REMOTA
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Com o levantamento, evidenciou-se a necessidade de no mínimo 56 pontos de entrada 

digital e 49 pontos de saída digital. Nenhuma entrada ou saída analógica foi utilizada. 

Portanto, a adição de 03 cartões com 16 entradas digitais e 03 cartões com 16 saídas digitais, 

por meio dos slots de expansão do CLP se fez necessária, considerando sempre que deve 

haver pontos de entrada e saída digital reservas, para possíveis modificações ou ampliações 

futuras. Para  

 

3.5.2 CLP - Software 

 

A programação do CLP foi elaborada através do software RS Logix 500, e a 

comunicação entre CLP e laptop de automação com o auxílio do programa RS Linx, 

softwares que são apresentados a seguir: 

 

RSLinx 

 

O RSLinx é um software desenvolvido pela Rockwell Automation. Esse aplicativo é 

responsável pelo estabelecimento da comunicação entre softwares da Rockwell seus e 

dispositivos. Esse programa fornece drivers para diversos protocolos de comunicação 

utilizados por dispositivos de automação, possibilitando a leitura e escrita dos programas 

ladder por computadores pessoais. A tela do RSLinx é bem simples e intuitiva, sendo 

composta por um menu, barra de ferramentas com as principais funcionalidades e a janela 

principal. A Figura 20 ilustra a tela inicial do aplicativo. 

 

Figura 20: Tela RSLinx (Fonte: Própria) 
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RSLogix 500 

 

O RSLogix 500 é o software utilizado para o desenvolvimento de programas ladder 

dos controladores SLC 500 e Micrologix da Allen-Bradley. A Rockwell Automation conta 

com outros dois compiladores ladder: RSLogix 5000, utilizado para programar CLPs 

ControlLogix, e o RSLogix 5 que é utilizado com os controladores PLC-5 da Allen-Bradley. 

Neste trabalho, o compilador utilizado foi o RSLogix 500. 

 

 

Figura 21: Tela RSLogix 500 (Fonte: Própria) 

 

3.5.3 CLP – Configuração 

 

Conhecendo o hardware e os softwares que devem ser utilizados na automação, pode-

se iniciar o procedimento de configuração do CLP. Nesta etapa deve-se estabelecer uma 

comunicação com o CLP para que sejam configurados os cartões de entrada e saída 

instalados, bem como a transferência do programa para o CLP em linguagem ladder. 

O CLP utilizado, MicroLogix 1400, vem configurado de fábrica para utilizar o 

protocolo de comunicação DF1 full-duplex. Utilizando um cabo adaptador é possível conectar 

o CLP a um computador pessoal e configurar o respectivo driver no software RSLinx por 

meio da opção “Auto-Configure”. Estabelecida a conexão com o CLP, um novo projeto deve 

ser criado no software RSLogix 500 ou pode-se abrir um programa criado previamente. Na 

maioria das vezes, o CLP reconhece os cartões do slot de expansão automaticamente e os 

configura para o uso de suas entradas e saídas. 

 Com todas as configurações e comunicação em ordem, o programa em linguagem 

ladder pode ser descarregado no CLP, por meio da opção “Download” no software RS Logix 
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500. Com o programa em “running” no CLP, é possível monitorar as entradas e saídas do 

CLP, além de fazer o acionamento de cada uma delas através do comando “Force”, opções 

que são indispensáveis em testes de funcionamento e resolução de possíveis erros durante o 

comissionamento ou start up. 

 

3.5.4 CLP - Programação 

 

Toda a programação foi executada em linguagem ladder e, para que a apresentação do 

programa desenvolvido seja dinâmica e de fácil entendimento, o programa em linguagem 

ladder foi transformado em um fluxograma como pode ser observado a seguir na Figura 22. 

 

Figura 22: FLUXOGRAMA (Fonte: Própria) 

 

 

 



48 

 

3.5.5 Inversor de Frequência 

 

 Pensando primeiramente na possibilidade de fabricar uma maior gama de produtos nas 

referidas linhas de produção e de ter um controle sobre a quantidade de produto a ser 

envasado, decidiu-se pela instalação de inversores de frequência nas roscas de misturas dos 

misturadores cônicos e na rosca transportadora. 

 No caso das roscas de mistura, o controle de velocidade do motor possibilita a mistura 

de diferentes tipos de produtos. Produtos com alto teor de gordura, os quais tendem a ser mais 

pesados, exigem velocidade de mistura mais baixa e por um tempo maior, enquanto produtos 

com alta fluidez podem ser misturados em altas rotações e por um tempo menor. Com o 

acionamento das roscas de mistura por inversores de frequência, a quantidade de produtos que 

podem ser fabricados na linha aumenta consideravelmente. Quanto à rosca transportadora, 

que antes não existia na linha, verificou-se a necessidade de um controle preciso da 

quantidade de material sendo enviada para a máquina de envase. Com o controle de 

velocidade do motor, o material é direcionado para a máquina de envase e diminui ou 

aumenta a rotação de acordo com o nível no seu buffer, eliminando possíveis paradas 

constantes do motor por conta de enchimento no buffer da máquina de envase. 

 Além dos motivos referentes ao processo para a opção por inversores de frequência, 

foi levada em consideração a economia de energia gerada pelo seu uso, o melhor 

aproveitamento da energia com seu funcionamento em regime e a eliminação de altos picos 

de partida. 

 Para a aplicação, o inversor de frequência escolhido foi o da marca Weg, modelo 

CFW08. Podemos citar como maior peso nessa escolha o fato de ser o drive instalado na 

maioria dos equipamentos da fábrica, o que não demandou treinamentos específicos pois os 

técnicos já estavam familiarizados com suas funções e parâmetros, caso seja necessária 

alguma intervenção. Aliado a essa questão o inversor de frequência Weg possui baixo custo e 

bom desempenho, tornando-se um ótimo custo-benefício. 

 

3.5.5.1 Parametrização do inversor de frequência 

 

Para o funcionamento do inversor de frequência nas condições demandadas pelo 

processo, alguns dos seus parâmetros de fábrica foram alterados, adequando-os aos tipos 

específicos de motores sendo utilizados. As tabelas 4 e 5 a seguir mostram os parâmetros, 

suas funções e valores adotados para cada motor: 
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(Fonte: Própria) 

Parâmetro Função Faixa de Valores Ajuste de Fábrica Unidade Ajuste do Usuário

P100 Tempo de Aceleração 0.1 a 999 5.0 s 7.0

P101 Tempo de Desaceleração 0.1 a 999 10.0 s 0.0

P133 Frequência Mínima 0.00 a P134 3.00 Hz 30.0

P134 Frequência Máxima P133 a 300.0 66.0 Hz 60.0

P156 Corrente de Sobrecarga do Motor 0.2xInom a 1.3xInom 1.2xP401 A 28,38

P202 Tipo de Controle

0 = V/F Linear (Escalar)

1 = V/F Quadrático (Escalar)

2 = Vetorial  Sensorless

0 - 2

P220 Seleção da Fonte Local/Remoto

0 = Sempre Local

1 = Sempre Remoto

2 = Tecla HMI-CFW08-P ou

HMI-CFW08-RP

3 = Tecla HMI-CFW08-P ou

HMI-CFW08-RP

4 = DI2 a DI4

5 = Serial  ou Tecla

HMI-CFW08-RS

6 = Serial  ou Tecla

HMI-CFW08-RS

2 - 0

P221 Seleção de Referência de Velocidade

0 = Teclas e HMI

1 = AI1

2, 3 = AI2

4 = E.P.

5 = Serial

6 = Multispeed

7 = Soma AI  0

8 = Soma AI

0 - 0

P229 Seleção de Comandos

0 = Teclas HMI-CFW08-P ou 

HMI-CFW08-RP

1 = Bornes

2 = Serial  ou Teclas

HMI-CFW08-RS

1 - 1

P231 Seleção do Sentido de Giro

0 = Horário

1 = Anti-horário

2 = Comandos

3 = Dix

2 - 0

P263 Função da Entrada Digital

0 = Sem Função ou Habilita 

Geral

1 a 7 e 10 a 12 = Habil ita

Geral

8 = Avanço

9 = Gira/Pára

13 = Avanço com 2a rampa

14 = Liga

0 - 9

P277 Função da Saídal a Relé RL1

 0 = Fs > Fx

1 = Fe > Fx

2 = Fs = Fe

3 = Is > Ix

4 e 6 = Sem Função

5 = Run

7 = Sem Erro

7 - 5

P279 Função da Saídal a Relé RL2

 0 = Fs > Fx

1 = Fe > Fx

2 = Fs = Fe

3 = Is > Ix

4 e 6 = Sem Função

5 = Run

7 = Sem Erro

0 - 7

P399 Rendimento Nominal do Motor % 91.0

P400 Tensão Nominal do Motor V 220V

P401 Corrente Nominal do Motor A 25,8

P402 Velocidade Nominal do Motor RPM 1760

P403 Frequência Nominal do Motor Hz 60

P404 Potência Nominal do Motor kW 7.5

P407 Fator de Potência Nominal do Motor - 0.84

Parâmetros Genéricos

Entradas Digitais

PARÂMETROS DO MOTOR

Corrente de Sobrecarga

PARÂMETROS DE REGULAÇÃO 

Rampas

Limites de Frequência

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

Tabela 4: Parâmetros para os motores das roscas de mistura  
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(Fonte: Própria) 

Parâmetro Função Faixa de Valores Ajuste de Fábrica Unidade Ajuste do Usuário

P100 Tempo de Aceleração 0.1 a 999 5.0 s 5.0

P101 Tempo de Desaceleração 0.1 a 999 10.0 s 0.0

P133 Frequência Mínima 0.00 a P134 3.00 Hz 30.0

P134 Frequência Máxima P133 a 300.0 66.0 Hz 60.0

P156 Corrente de Sobrecarga do Motor 0.2xInom a 1.3xInom 1.2xP401 A 15,51

P202 Tipo de Controle

0 = V/F Linear (Escalar)

1 = V/F Quadrático (Escalar)

2 = Vetorial Sensorless

0 - 2

P220 Seleção da Fonte Local/Remoto

0 = Sempre Local

1 = Sempre Remoto

2 = Tecla HMI-CFW08-P ou

HMI-CFW08-RP

3 = Tecla HMI-CFW08-P ou

HMI-CFW08-RP

4 = DI2 a DI4

5 = Serial ou Tecla

HMI-CFW08-RS

6 = Serial ou Tecla

HMI-CFW08-RS

2 - 0

P221 Seleção de Referência de Velocidade

0 = Teclas e HMI

1 = AI1

2, 3 = AI2

4 = E.P.

5 = Serial

6 = Multispeed

7 = Soma AI  0

8 = Soma AI

0 - 0

P229 Seleção de Comandos

0 = Teclas HMI-CFW08-P ou 

HMI-CFW08-RP

1 = Bornes

2 = Serial ou Teclas

HMI-CFW08-RS

1 - 1

P231 Seleção do Sentido de Giro

0 = Horário

1 = Anti-horário

2 = Comandos

3 = Dix

2 - 0

P263 Função da Entrada Digital

0 = Sem Função ou Habilita 

Geral

1 a 7 e 10 a 12 = Habil ita

Geral

8 = Avanço

9 = Gira/Pára

13 = Avanço com 2a rampa

14 = Liga

0 - 9

P277 Função da Saídal  a Relé RL1

 0 = Fs > Fx

1 = Fe > Fx

2 = Fs = Fe

3 = Is > Ix

4 e 6 = Sem Função

5 = Run

7 = Sem Erro

7 - 5

P279 Função da Saídal  a Relé RL2

 0 = Fs > Fx

1 = Fe > Fx

2 = Fs = Fe

3 = Is > Ix

4 e 6 = Sem Função

5 = Run

7 = Sem Erro

0 - 7

P399 Rendimento Nominal do Motor % 88.0

P400 Tensão Nominal do Motor V 220V

P401 Corrente Nominal do Motor A 14,1

P402 Velocidade Nominal do Motor RPM 1725

P403 Frequência Nominal do Motor Hz 60

P404 Potência Nominal do Motor kW 4.0

P407 Fator de Potência Nominal do Motor - 0.78

Entradas Digitais

PARÂMETROS DO MOTOR

PARÂMETROS DE REGULAÇÃO 

Rampas

Limites de Frequência

Corrente de Sobrecarga

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

Parâmetros Genéricos

Tabela 5: Parâmetros para o motor da rosca transportadora  
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3.5.6 Sensor Capacitivo  

 

Como o nosso foco principal na medição e detecção eram pós e não objetos metálicos, 

o sensor capacitivo se tornou a melhor escolha, uma vez que os sensores indutivos são 

indicados para detecção de peças metálicas e com os sensores capacitivos, é possível se 

trabalhar com produtos mais diversificados com constantes dielétricas diversas, se tornando 

ideal para a aplicação neste processo.  

Este tipo de sensor detecta aproximação de objetos sem a necessidade de contato 

físico, seu princípio de funcionamento é baseado na variação da capacitância. Os sensores 

capacitivos são amplamente utilizados na medição de materiais que possuem condutividade 

dielétrica, podendo ser sólido, liquido ou pó. 

Indicados para detecção sem contato e livre de desgaste de objetos metálicos 

(condutivos elétricos) e objetos não-metálicos (não condutivos).  

Os sensores capacitivos foram primordiais para o correto funcionamento da linha 

automatizada apresentada neste projeto, eles são simplesmente responsáveis pela medição da 

quantidade de pó despejada na moega sinalizando se o processo para ou continua, por tratar-se 

de uma medição por capacitância, podemos entender que se trata de um processo confiável.  

Foram escolhidos os sensores da OMRON porque o custo x benefício é viável, umas 

vez que estes detectores praticamente não oferecem manutenção alguma. A OMRON é uma 

marca conceituada no mercado no que se diz respeito a sensores o que também traz confiança 

a aplicação deste equipamento. Devido o sensor ser construído respeitando as normas 

vigentes, ele teve perfeita interface com o CLP da Rockwell Automation, não havendo 

possibilidade de não comunicação entre os mesmos e também por sua alimentação ser de 10 a 

40VDC, sempre lembrando, que o percentual de tolerância de tensão pico a pico para este 

sensor é de 10%.  

Quando se trata de medição de pós e pós úmidos, um dos fatores primordiais para o 

bom funcionamento do sensor, é a correta escolha do grau de proteção do invólucro do sensor, 

neste caso foi escolhido o grau de proteção IP 67 ideal para este tipo de medição, protegendo 

tanto contra materiais sólidos e líquidos. 

Se estes sensores fossem aplicados perto de linhas de alta tensão ou máquinas, seriam 

necessários alguns cuidados especiais, tais como: 

- Alta tensão – instalação de um eletroduto de metal para prevenir de interferências; 

- Máquinas – protetor de surto na linha para evitar sobretensão. 
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No projeto foram aplicados somente relês de supervisão para fazerem a proteção desta 

linha. 

Os sensores da OMRON também possuem dois pinos de ajuste do range de atuação. 

Abaixo na Figura 17 podemos observar este range em outros locais comuns de aplicação do 

sensor. 

 

 

Figura 23: Range de detecção do sensor capacitivo (Fonte: Catálogo OMRON) 

 

Outro fator que fez a equipe escolher o sensor da OMRON foi a faixa de operação de 

temperatura, que vai de -25°C a 70°C, isto possibilita que a empresa trabalhe com diversos 

tipos de materiais que são processados nesta faixa de temperatura. 

Conforme explanamos na revisão bibliográfica há 2 tipos de sensores capacitivos, 

sendo os blindados e não blindados. Os sensores blindados são mais indicados para medição 

de produtos com a constante dielétrica baixa, estes produtos são de difícil detecção devido ao 

seu campo eletrostático altamente concentrado, o que não é o nosso caso, por foi escolhido o 

detector capacitivo não blindado. 

As versões não blindadas possuem uma ponta de compensação que permite que seja 

ignorada a névoa de umidade ou respingo de outros líquidos. O sensor capacitivo, portanto, é 

uma melhor escolha para ambientes úmidos. 
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Este sensor foi aplicado para o controle de nível alto e baixo da moega, sendo 

instalado na parte externa da mesma, sem contato com o produto. Para que o sensor detectasse 

o produto nestas condições, foi feito um corte vertical na moega e colocado um acrílico de 

espessura fina, possibilitando seu correto funcionamento. 

 

3.6 Estrutura da Automação 

 

 Durante este trabalho apresentamos a importância da automação, suas vantagens e os 

principais equipamentos utilizados na automação da linha de produção. 

Para exemplificar, a figura 18 abaixo demonstra a estrutura básica de automação deste 

processo. 

 

 

Figura 24: Estrutura de Automação (Fonte: Própria) 

 

3.7 Comissionamento 

 

O comissionamento tem como objetivo final assegurar que os sistemas e componentes 

de uma instalação industrial estejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de 

acordo com as necessidades e requisitos operacionais considerados em projeto. Deve ser 

executado logo após o fim das montagens eletromecânicas e antes do start-up da instalação ou 

sistema. Neste momento, são testados todos os componentes tais como, válvulas, motores, 
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cabos, sensores, etc. para ter certeza do seu correto funcionamento. O comissionamento, 

quando executado corretamente, minimiza as pendências no start-up e garante que os 

equipamentos estão instalados de acordo com as especificações. 

 No projeto em questão, o comissionamento foi executado em duas etapas: 

comissionamento a frio e comissionamento a quente. No comissionamento a frio, é verificada 

a continuidade de cabos, além da medição de valores de isolação com o auxílio de um 

meghometro, sem a presença de tensão. Já no comissionamento a quente, os testes são 

executados com toda a instalação energizada. Para os testes a quente, foi executada a 

energização do painel principal, verificação dos valores de tensão e acionamento dos 

disjuntores internos do painel. Após todos os circuitos energizados, foi executado o download 

do programa no CLP para início dos testes dos componentes da instalação.  

Durante o processo foram encontradas algumas falhas, a maioria delas comuns 

considerando a quantidade de equipamentos e ligações executadas durante as montagens. 

Foram motores com sentido de rotação invertido, erros na ligação e identificação de válvulas 

solenoides e uma válvula automática travada, falhas estas que foram corrigidas 

imediatamente. 

A partir da tabela 6 é possível observar que os testes foram considerados satisfatórios 

apesar de ter havido pequenos detalhes que foram corrigidos in loco. 

É de prática comum em comissionamentos o preenchimento de um de um check- list 

com todos TAGs dos componentes, testes executados, valores de tensão e corrente medidos e 

possíveis pendências, conforme também apresentado também na Tabela 6. 
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Tabela 6: CHECK LIST – COMISSIONAMENTO PROJETO POWDER 

 

(Fonte: Própria) 

3.8 Dificuldades encontradas 

 

Durante a execução de qualquer projeto nos deparamos com diversos problemas, 

divergências de informações, atrasos de fornecedores, etc., e neste projeto não foi diferente. 

Abaixo algumas das dificuldades encontradas no projeto; 

- Resistência de algumas áreas da empresa em comentar o projeto durante a fase de 

planejamento e design. Após a liberação da linha, apareceram reclamações sobre a maneira de 

instalação ou falta de certos equipamentos que poderiam ter sido vistos antes e corrigidos a 

tempo; 

- Dificuldade nas negociações com a área produtiva quanto a paradas necessárias para 

interligação do painel elétrico com o quadro de distribuição de energia da fábrica e para a 

realização de serviços de picagem em linhas de utilidades. Por ser um serviço crítico e que 

exigia parada da fábrica inteira, foi um ponto problemático; 

- Demora na entrega de alguns componentes elétricos, por conta do extenso prazo de entrega 

dos fornecedores; 

- Muitos trabalhos tiveram de ser executados à noite, por conta dos problemas que poderiam 

acarretar para a qualidade do produto, já que trata-se de uma empresa do ramo alimentício; 

- Dificuldade na negociação de prazos de entrega de serviços com terceiros. 
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4.RESULTADOS 

 

Após as etapas montagem e comissionamento executadas pelo departamento de 

Engenharia, a linha é entregue ao departamento de Produção para realização dos testes de 

produção. Após a realização satisfatória dos testes e start-up da linha 3, foi possível identificar 

os seguintes resultados: 

- Ergonomia: em diversas indústrias em que o colaborador manuseia diretamente o 

produto, há grande incidência de afastamentos por problemas posturais, principalmente na 

região lombar. Neste projeto, devido a automatização deste processo, o operador não precisa 

mais manusear diretamente a matéria prima e produto acabado, visto que, somente terá de 

operar a máquina e fazer com que ela faça o esforço por ele. Consequentemente, neste site, a 

incidência deste tipo de ocorrência, pode-se entender que foi reduzida ao zero; 

- Ambiente: antes da aplicação da automação nesta linha de envase, o número de 

reclamações por parte dos funcionários com relação às condições de trabalho era imensa, pois 

quando o pó era despejado no início do processo, uma grande nuvem abrangia o local, 

causando incômodo as pessoas que estavam ao redor. Depois da automação, isto não ocorreu 

mais, porque foram projetados e instalados exaustores em pontos críticos da linha. Como 

pode ser observado na Figura 11, eles retiram grande parte desta nuvem evitando as 

reclamações e melhorando o ambiente de trabalho. 

- Qualidade do produto: pensando também na qualidade do produto final, esta nova 

linha conta com menos processos que dependem de intervenção do operador, exemplo o nível 

das moegas, antes era feita a olho nu e agora após a automação, ela é feita através de sensores 

capacitivos, diminuindo o percentual de erros na medição de nível para zero. Devido ao 

produto estar melhor acabado, o departamento de qualidade pode atuar em problemas mais 

pontuais, não se prendendo a pequenos erros cotidianos. Na Figura 13 é possível visualizar a 

interface homem máquina, em que o operador somente aciona o sistema e do início ao fim o 

processo é realizado por equipamentos. 

- Capacidade: com relação ao aumento da capacidade de produção e vendas, podemos 

observar na Tabela 05 na linha PÓ3 que a automação fez com que a produção aumentasse 

aproximadamente 118% entre 2012 e 2014, consequentemente aumentando as vendas e lucros 

da empresa. 
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Tabela 7: Análise de produção das linhas de pós 

(Fonte: Própria) 

 

- Financeiro: neste projeto apresentado, podemos observar na Tabela 8, que o maior 

investimento foi na parte de equipamentos, sendo que, a Engenharia idealizadora do projeto, 

precisou de um investimento de apenas 5,1% no montante. Por política interna da empresa, 

não nos foi disponibilizado o valor dos produtos e nem um estudo detalhado do pagamento 

deste investimento. Somente nos foi informado que o valor era proveniente de caixa próprio e 

o investimento se pagaria até o final do ano de 2016. 

 

Tabela 8: Investimento do projeto  

 

(Fonte: Própria) 
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5. CONCLUSÃO 

 

Hoje com a concorrência árdua do mercado, as empresas precisam estar em constante 

evolução. No projeto apresentado, pode-se verificar que a empresa objeto de estudo de caso 

deste trabalho, buscou inicialmente através da automação uma melhoria em seu sistema de 

linha de produção e envase a pó visando o aumento da produção anual, o que também lhe 

trouxe outros benefícios. 

Estes benefícios podem ser observados nos resultados apresentados e compreendidos 

como um projeto completamente viável, pois além de atingir seu objetivo principal que era o 

aumento da produção, conseguindo um aumento de 118% em dois anos, também atingiu 

outros setores trazendo benefícios para empresa, tais como, melhoria na ergonomia do posto 

de trabalho, ambiente e viabilidade financeira do projeto, que se pagará em apenas 4 anos. 

 No decorrer deste estudo, nos deparamos com algumas barreiras, principalmente no 

fornecimento de informações por parte da gerência e diretoria da empresa e também nas 

políticas internas da empresa, em que não foi possível registrar fotograficamente as etapas do 

projeto.  

Neste projeto pudemos assimilar o que aprendemos em sala no decorrer de nossa 

graduação com o que é realizado em prática no mercado, isto nos agregou valores pessoais e 

profissionais. 
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ANEXOS 

 

O diagrama elétrico a seguir é referente ao QFC-1 dos misturadores, nele consta as 

conexões elétricas realizadas entre o CLP, inversor de frequência e demais componentes 

elétricos que compõem o misturador. 
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