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RESUMO 

 

Um sistema automático de secagem de produtos agrícolas, elaborado na tese de Doutorado do 

professor e orientador deste trabalho, Cristiano Rodrigues, foi aprimorado para utilização como 

planta didática no curso de Automação Industrial no IFMG – Campus Ouro Preto. O 

funcionamento do secador e o processo da secagem foram estudados. Após isso, verificou-se o 

funcionamento de todos os dispositivos da planta e foram feitas a substituição, configuração e 

calibração destes. Um anemômetro de fio quente foi utilizado para leitura do fluxo de ar de 

secagem e foi integrado a um inversor de frequência CFW08 Plus, da fabricante WEG, que 

possui um controlador PI para manter constante o fluxo do ar de secagem. O ar ambiente é 

inserido no secador com a abertura de uma válvula borboleta controlada por um servo-motor. 

A temperatura do ar de secagem é lida por um sensor do tipo PT-100 e seu controle é feito por 

um controlador NOVUS N1200, que possui um controle PID capaz de regular a potência de um 

conversor de potência modelo TH 6200A-36, 220V/36A, ligado à três resistências elétricas. 

Um multimedidor de energia MULT-K 05 faz as leituras do consumo de energia da malha de 

temperatura. A medição do teor de água é feita pesando-se o produto durante a secagem. A 

pesagem foi realizada por células de carga em “S” da fabricante ALFA, em que as variações na 

tensão correspondem a um peso, de acordo com a curva de calibração obtida durante este 

trabalho. A leitura da umidade relativa e temperatura do ar nas bandejas foi feita por sensores 

do tipo DHT22, e os dados são lidos e processados pela plataforma Arduino Mega™, 

responsável por ler e modificar os ângulos de abertura de três válvulas. Foram levantadas as 

funções transferência de cada etapa do processo e os controladores foram projetados utilizando 

padrões dos fabricantes dos dispositivos. Para estabelecer a comunicação em rede entre os 

dispositivos do secador, foi utilizado o protocolo Modbus™ RTU, RS485. Também foi 

confeccionado um sistema computacional de supervisão, feito com base em um SCADA 

desenvolvido no sistema Elipse E3®, a fim de integrar todos os dispositivos e disponibilizar a 

leitura e gerar dados históricos de todas as variáveis físicas do processo em um computador 

central. Os testes de secagem foram feitos utilizando-se milho como produto e os resultados 

obtidos pós secagem comprovaram que o aprimoramento do sistema se mostrou satisfatório 

tanto para a secagem quanto para o fim didático proposto. 

Palavras-Chave: Secagem, Automático, Supervisão, Modbus, Planta Didática 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

An automatic drying system for agricultural products, elaborated in the doctoral thesis of the 

professor and supervisor of this work, Cristiano Rodrigues, was improved for use as a didactic 

plant in the Industrial Automation course at the IFMG - Ouro Preto Campus. The operation of 

the dryer and the drying process were studied. After that, the operation of all the devices of the 

plant was verified and the replacement, configuration and calibration of the devices were made. 

A hot wire anemometer was used to read the drying air flow and was integrated into a CFW08 

Plus frequency inverter from the manufacturer WEG, which has a PI controller to keep the 

drying air flow constant. Ambient air is inserted into the dryer with the opening of a butterfly 

valve controlled by a servo motor. The drying air temperature is read by a PT-100 type sensor 

and is controlled by a NOVUS N1200 controller, which has a PID control capable of regulating 

the power of a TH 6200A-36, 220V / 36A, connected to three electrical resistors. A MULT-K 

05 power meter reads the power consumption of the temperature grid. The water content is 

measured by weighing the product during drying. The weighing was performed by "S" load 

cells from the manufacturer ALFA, where the variations in tension correspond to a weight, 

according to the calibration curve obtained during this work. The reading of the relative 

humidity and air temperature in the trays was made by DHT22 type sensors, and the data is 

read and processed by the Arduino Mega ™ platform, responsible for reading and modifying 

the three valve opening angles. The transfer functions of each step of the process were raised 

and the controllers were designed using standards from the device manufacturers. To establish 

the network communication between the dryer devices, the Modbus ™ protocol RTU, RS485 

was used. A computerized supervisory system based on a SCADA developed in the Elipse E3® 

system was also developed to integrate all the devices and provide the read and generate 

historical data of all the physical variables of the process in a central computer. The drying tests 

were done using maize as a product and the results obtained after drying showed that the 

improvement of the system was satisfactory for both the drying and the didactic purpose. 

 

Keywords: Drying, Automatic, Supervision, Modbus, Didactic Plant 
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 INTRODUÇÃO 

 

Há uma constante necessidade de atualização e de formação contínua. Tais prioridades nunca 

foram tão constantes como vêm sendo nos últimos tempos. Dominar e conhecer novas 

tecnologias são pré-requisitos para se tornar um profissional em qualquer área, como deve 

ocorrer na área de Engenharia de Controle e Automação (ROSARIO,2009). 

Ainda, de acordo com Bernstein (1999), a educação deve ser dada de forma conceitual e 

experimental. Mesmo que conceitos abstratos tem um grande poder e são de certo modo 

elegantes, o aprendizado sempre é aprimorado pela experiência direta, com exemplos concretos 

e com relevância no mundo real. 

Esses fatores se tornam uma motivação para realizar o aprimoramento e atualização de plantas 

e sistemas, tal como foi feito nesse trabalho, que se baseia na atualização de um secador de 

automático de produtos agrícolas.  

O projeto foi desenvolvido a partir de um protótipo de secador já previamente elaborado pelo 

professor do IFMG e orientador desse projeto, Cristiano Lúcio Cardoso Rodrigues, em sua tese 

de doutorado.  

O processo de secagem tem por objetivo manter a qualidade dos produtos após a colheita, uma 

vez que devido aos altos teores de água no alimento, há um maior aparecimento de fungos e 

insetos, deteriorando a qualidade dos grãos e frutos armazenados na colheita (CORRÊA et 

al.,2010). 

A secagem é a remoção parcial da água contida nos produtos agrícolas, para que estes atinjam 

um teor de água que permita a armazenagem durante um longo tempo, protegendo contra 

degradação e aumentando a vida útil do produto (SILVA et al., 2015). 

Para obter-se teores de água adequados e uma boa eficiência energética no processo de 

secagem, é necessário atentar-se às condições ambientais nas quais o produto está submetido, 

tais como temperatura e fluxo do ar de secagem. Desse modo, é importante mensurar e controlar 

tais variáveis durante o processo, tornando-se justificável a implementação de um sistema 

automático. 

Existem modelos diferentes de secagem e o modelo em camada espessa é estudado com o 

objetivo de determinar as taxas de secagem do produto. A metodologia que geralmente é 
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utilizada para coletar dados baseia-se no registro das perdas de massa ocorridas em uma amostra 

durante o processo de secagem. Tais registros, muitas vezes são obtidos retirando-se a amostra 

do secador, levando-a até um dispositivo de pesagem e são armazenados em planilhas, como 

foi feito por Palacin et al (2005).  

Porém, de acordo com Monte et al. (2008), essa operação gera erros na determinação das taxas 

de secagem, uma vez que há uma interrupção do processo de secagem ou consequente perca de 

uma quantia da amostra ao se realizar a pesagem. Dessa forma, há também uma grande 

importância de desenvolver um sistema de pesagem automático, tal como foi feito nesta 

monografia e na tese base deste trabalho. 

Tendo em vista que o modelo de secagem e a estrutura física foram previamente desenvolvidos, 

foram selecionados novos equipamentos de aquisição, atuação e controle das variáveis de 

processo. Nessa etapa, foram validados, por meio de testes e calibração, os dispositivos já 

anteriormente utilizados e, portanto, providenciou-se substituições àqueles não funcionais e 

implementação de novas abordagens e/ou aquisição de outros instrumentos. 

Foram levantadas as funções transferência de algumas etapas do processo, o que permitirá o 

estudo de controladores mais eficientes em trabalhos futuros. Também foram encontrados 

novos valores de ganhos para o controlador de temperatura e revalidados os ganhos utilizados 

anteriormente para o sistema de ventilação.  

Além disso, o protocolo de comunicação 1-Wire foi substituído pelo Modbus RTU, RS 485, 

pois este é um dos protocolos mais utilizados na automação industrial, graças à sua simplicidade 

e facilidade de implementação, e pode ser utilizado em diversos padrões de meios físicos 

(FREITAS, 2018). 

 Uma vez estabelecido um novo protocolo de comunicação para todos os dispositivos na rede, 

tornou-se viável o desenvolvimento de um sistema de supervisão e controle baseado no 

software Elipse E3®, que consiste um programa computacional amplamente utilizado no meio 

industrial e geralmente usado para confecção de sistemas em disciplinas do curso técnico de 

Automação Industrial do IFMG Campus Ouro Preto. 

O Elipse E3 possui um consolidado driver de comunicação para o protocolo modbus, o que 

tornaria mais didático aos alunos e professores do curso de Automação Industrial a utilização 

deste sistema de secagem como planta didática.   
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1.1  Objetivo geral  

 

O objetivo maior desse trabalho é aprimorar um protótipo de secador automático de produtos 

agrícolas para permitir aos alunos do curso técnico de Automação Industrial do IFMG – 

Campus Ouro Preto estudar o secador de grãos com uma realidade mais recente da automação, 

conhecendo métodos de controle, sistemas de supervisão, redes industriais e um breve 

aprendizado sobre o método de secagem.   

.  

1.2  Objetivos específicos 

 

• Aprimoramento do protótipo de secador de produtos agrícolas com reaproveitamento 

do ar de secagem, desenvolvido no Doutorado em Engenharia Agrícola do professor 

Doutor Cristiano L. C. Rodrigues e existente no Laboratório de Controle de Processos 

do Pavilhão de Automação Industrial do IFMG – Campus Ouro Preto. 

• Desenvolvimento e implementação de um sistema de aquisição de dados em tempo real 

para o protótipo de secador proposto, utilizando redes e protocolos industriais para 

comunicação com os dispositivos empregados. Pretende-se com essa etapa, adquirir 

dados em tempo real de temperatura, umidade relativa e fluxo de ar de secagem de 

exaustão, bem como da quantidade de massa de produto que está sendo secada.   

• Aprimoramento dos sistemas de controle de temperatura e de fluxo de ar de secagem. 

• Desenvolvimento de um sistema de medição de energia consumida no processo de 

secagem, visando determinar a eficiência energética do secador. 

• Integração dos sensores, atuadores e controladores por meio de interfaces de aquisição 

e controle de dados baseadas em redes industriais e supervisionadas por um programa 

computacional. 

• Realização de testes experimentais para validação do sistema proposto. 
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1.3  Estrutura do trabalho 

 

No Capítulo 1 foi feita uma introdução sobre este trabalho, incluindo uma abordagem sobre a 

importância do desenvolvimento desta monografia com argumentos que justificam sua 

execução. Neste capítulo, foram levantados os objetivos gerais e específicos do trabalho. 

O Capítulo 2 contém uma revisão bibliográfica sobre o processo de secagem, citando alguns 

métodos e equações utilizados. Há uma breve revisão sobre teoria de controle de processos e 

um método de controle. Além disso, é feita uma revisão sobre sistemas de supervisão e o 

protocolo Modbus™. 

A metodologia do trabalho é descrita no Capítulo 3, em que são citados os materiais e métodos 

a serem utilizados em cada parte do processo, desde o estudo do secador previamente elaborado 

à execução da secagem. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados do trabalho conforme a realização da metodologia 

citada. Esse capítulo inclui imagens, gráficos e tabelas e suas respectivas análises, a fim de 

comprovar o funcionamento do sistema como um todo. 

Ao final se encontram a conclusão deste trabalho, sugestão para trabalhos futuros, as referências 

utilizadas e os apêndices.  
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  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico contém uma breve revisão sobre o processo de secagem, algumas equações 

relacionadas ao equilíbrio higroscópico e o cálculo do teor de água de produtos agrícolas. 

Alguns métodos para melhoria da eficiência energética de secadores também são abordados.  

Também são revisados conceitos de teoria de controle e projeto de controladores PID. Além 

disso, são abordados conceitos de controle aplicado à secagem 

Por fim, é feita uma revisão de conceitos sobre sistemas de supervisão e controle e conceitos 

do protocolo Modbus™. 

 

2.1  O processo de secagem  

 

Devido aos altos teores de água no alimento, há um maior risco de aparecimento de fungos e 

insetos, o que compromete muito o poder germinativo das sementes, fazendo-se deteriorar a 

qualidade dos grãos e frutos armazenados na colheita (CORRÊA et al., 2010). Então, com o 

objetivo de manter a qualidade dos produtos após a colheita, é feito o processo de secagem. 

A secagem é a remoção parcial da água contida nos produtos agrícolas, para que estes atinjam 

um teor de água que permita a armazenagem durante um longo tempo, protegendo contra 

degradação e aumentando a vida útil do produto (SILVA et al. ,2015). É um fenômeno 

complexo que envolve simultaneamente a transferência de calor e massa, podendo abranger a 

transferência de quantidade de movimento (FERREIRA; PENA, 2010). 

Os mecanismos fundamentais que acontecem quando o produto é colocado em contato com o 

ar quente são: a transferência de calor do ar ambiente para o produto, pois existe um gradiente 

de temperatura existente entre eles, e a transferência de massa (umidade) do produto para o ar, 

devido ao gradiente de pressão parcial de vapor de água existente entre o ar de secagem e a 

superfície do produto (BIAGI et al., 2002).  É importante salientar que, de acordo com 

Rodrigues (2010), para submeter um produto ao fenômeno de secagem é necessário que a 

pressão parcial de vapor d'água em sua superfície seja maior do que a pressão parcial do vapor 

de água no ar de secagem.  
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Com o objetivo de desenvolver modelos matemáticos que descrevessem o processo de secagem 

como um todo, denominado de secagem em camada espessa, foi estabelecido o conceito de 

camada fina, também conhecida como camada delgada.  

Então, os modelos matemáticos são desenvolvidos considerando-se toda a massa porosa como 

uma série de camadas finas superpostas, em que a espessura seria suficiente para que as 

variações das propriedades físicas do produto e do ar em uma camada não sofram mudanças 

significativas ao passar por esta camada até chegar à interface da próxima camada. 

(RODRIGUES, 2010).  

Entretanto, a secagem em escala real é realizada com uma grande quantidade de produto, o que 

forma uma massa com diversos poros constituída pelas partículas individuais. Além da 

porosidade da massa de produtos, deve ser considerado que a partícula em si possui uma 

porosidade. Portanto, nenhum processo em escala real é realizado em uma partícula 

individualmente ou em uma camada fina do produto (RODRIGUES, 2010). 

 

2.2  Modelagem em camada fina com taxa decrescente 

 

É aceito que o fenômeno de secagem de produtos biológicos durante o período de decaimento, 

ou seja, com taxa decrescente, tem influência direta do mecanismo de difusão do líquido ou 

vapor (PANCHARIYA; POPOVIC; SHARMA, 2002). Dessa forma, para uma taxa decrescente 

de secagem, é levado em consideração a transferência de calor por condução e a transferência 

de massa por difusão (RODRIGUES, 2010).  

Na maioria das vezes, os produtos agrícolas são submetidos à secagem com teores de água 

abaixo ou próximo do teor de água crítico. Assim, as teorias e modelos matemáticos foram 

desenvolvidos com o objetivo de descrever o comportamento da secagem dos produtos no 

período com taxa decrescente.  

Os modelos de secagem em camada fina podem ser categorizados em teóricos, semi-empíricos 

e empíricos, conforme ressaltado por Panchariya, Popovic e Sharma (2002). Porém, a maioria 

dos modelos que são capazes de descrever de forma satisfatória a taxa de secagem no período 

com taxa decrescente são os empíricos e semi-empíricos.  
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2.2.1  Modelos semi-empiricos e empíricos 

 

Os modelos semi-empíricos (ou semi-teóricos) não requerem que seja assumida a geometria do 

produto, ou mesmo, não é necessário considerar a difusão ou condutividade mássica. Tais 

modelos são validados de acordo com a temperatura, umidade relativa, velocidade de fluxo de 

ar e faixa de umidade do processo desenvolvido (PANCHARIYA; POPOVIC; SHARMA, 

2002).  

Tanto os semi-empíricos quanto os modelos empíricos consistem de equações matemáticas para 

análise de secagem (RODRIGUES, 2010). Apesar desses modelos serem muito utilizados para 

descrever o comportamento da secagem de produtos agrícolas, eles acabam não fornecendo 

indicações sobre os fenômenos de transporte de energia e de massa no interior do produto. 

 

2.2.2  Modelos de Lewis e Page 

 

Os modelos semi-empíricos são conhecidos como leis exponenciais da secagem, tal como o 

modelo proposto por Lewis em 1921, segundo referenciado por Borges (2002). Nesse caso, 

para o período de secagem com taxa decrescente para produtos higroscópicos porosos, a taxa 

de água perdida é proporcional à diferença entre o teor de água do produto e o teor de equilíbrio, 

como pode ser representado pela equação diferencial ( 2.1 ). 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
=  −𝑘(𝑀 −𝑀𝑒) ( 2.1 ) 

Que resolvida, resulta em ( 2.2 ): 

𝑀 −𝑀𝑒
𝑀𝑜 −𝑀𝑒

= 𝑒−𝑘𝑡 ( 2.2 ) 

Em que 𝑘 é uma constante de secagem, 𝑀 o teor de água do produto, 𝑀𝑒 o teor de água em 

equilíbrio higroscópico e 𝑀𝑜 o teor de água inicial. Dessa maneira, o teor de água do produto é 

uma função exponencial em relação ao tempo.  

A equação de Lewis pode ser reescrita utilizando a razão do teor de água em função do tempo, 

como é mostrado na equação ( 2.3 ), em que 𝑀𝑟 é a razão do teor de água no produto. 
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𝑀𝑟 = 
𝑀 −𝑀𝑒
𝑀𝑜 −𝑀𝑒

= 𝑒−𝑘𝑡 ( 2.3 ) 

Porém, Page, com os seus trabalhos em 1949, propôs uma alteração no modelo de Lewis e 

inseriu um novo termo na equação (BORGES, 2002). A equação ( 2.4 ) descreve o modelo de 

Page, em que n é um parâmetro adimensional de secagem: 

𝑀 −𝑀𝑒
𝑀𝑜 −𝑀𝑒

= 𝑒−𝑘𝑡
𝑛
 ( 2.4 ) 

Reescrevendo as equações ( 2.3 ) e ( 2.4 ), têm-se a equação ( 2.5 ), que descreve o modelo de 

Lewis-Page: 

𝑀𝑟 = 𝑒
−𝑘𝑡𝑛  ( 2.5 ) 

 

2.2.3  Equilíbrio higroscópico 

 

Os produtos agrícolas são materiais higroscópicos, ou seja, são capazes de absorver, reter ou 

eliminar água, e estão sempre em busca de estabelecer um equilíbrio de umidade com o ar em 

seu redor. A troca de águas em forma de vapor pode ser dada pelo ganho ou da perda de água, 

fenômenos conhecidos, respectivamente, por adsorção e dessorção, e dependem das 

características higroscópicas tanto do ar quanto do produto. A afinidade que existe entre a água 

e componentes orgânicos do produto irá ditar o nível de higroscopicidade (CORRÊA et al., 

2006). 

A água causa um aumento de pressão de vapor sobre a superfície do produto. Caso a pressão 

do vapor de água da atmosfera for igual a do produto, ocorrerá um equilíbrio de umidade 

(ARAÚJO et al., 2005). 

Estudar as curvas de sorção que relacionam a atividade de água e o teor de água de equilíbrio a 

dada temperatura é de suma importância pois tal curva irá fornecer informações fundamentais 

que indicarão a forma mais adequada de se proceder as diversas etapas que sucedem a colheita 

dos produtos agrícolas, uma vez que influenciam os processos de manuseio, secagem, 

armazenagem e qualidade desses produtos (AFONSO JÚNIOR, 2001). 
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Ao deixar o produto por um tempo longo sobre determinada condição de temperatura e umidade 

relativa do ar, o teor de água atingido é denominado teor de água de equilíbrio (RODRIGUES, 

2010). 

Diversos autores apontam o modelo de Henderson com a modificação feita por Thompson et al 

em 1968, como uma equação adequada para descrever o fenômeno higroscópico (ARAÚJO et 

al., 2005). 

A equação ( 2.6 ) descreve esse modelo: 

𝑀𝑒 =  {
ln(1 − 𝜑)

−𝑎(𝑇 + 𝑏)
}

1
𝑐

 ( 2.6 ) 

Sendo 𝑀𝑒 o teor de água de equibrio, decimal em base seca, T  a temperatura do ambiente nas 

vizinhanças do produto em ºC; 𝜑 a umidade relativa de equilibrio, decimal; a,b,c são parâmetros 

que dependem da natureza do produto. 

Na Tabela 1 encontram-se os valores das constantes a, b e c para alguns produtos agrícolas: 

Tabela 1 – Constantes 𝑎, 𝑏 e c para alguns produtos agrícolas 

Produto 𝑎 𝑏 𝑐 Referência 

Cevada 2,2919 × 10−5 195,267 2,0123 ASAE (2001) 

Milho 8,6541 × 10−5 49,810 1,8634 ASAE (2001) 

Arroz 1,9187 × 10−5 51,161 2,4451 ASAE (2001) 

Feijão 2,0899 × 10−5 254,230 1,8812 ASAE (2001) 

Fonte: RODRIGUES,2010, p.49 (Adaptada) 

 

2.3  Eficiência energética na secagem 

 

A eficiência energética da secagem pode ser medida através do consumo de energia por unidade 

de massa de água removida do produto. Porém, a eficiência do sistema de secagem pode ser 

mensurada em função do tempo necessário de secagem, ou em relação à qualidade final do 

produto depois de seco. Um bom sistema de pré-processamento deve atender ambas 

necessidades em conjunto. (RODRIGUES, 2010) 
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Lopes, Afonso e Silva (2000) citam recomendações práticas para melhorar o uso da energia nos 

processos de secagem. Algumas delas são: 

• Fazer uma pré limpeza eficiente dos alimentos:  as impurezas aumentam o consumo de 

energia na secagem e nas operações de aeração. 

• Monitorar as condições do ar de exaustão através de sensores de temperatura e umidade: 

são parâmetros úteis para determinar a energia contida no ar de exaustão. Se a exaustão 

estiver com baixa umidade relativa, estudar a possibilidade de recuperação de parte 

deste ar. 

• Realizar inspeções frequentes em: máquinas de pré-limpeza, plenum de secadores, 

dutos de ar, costura de chapas de silos e secadores, a fim de verificar se há perdas de 

cargas ou fuga de ar. 

 

2.4  Teoria de controle de processos 

 

De acordo com Ogata (2010), o controle automático vem desempenhado um papel de extrema 

importância no avanço das ciências e da engenharia. Esse tipo de controle tem sido importante 

para diversos sistemas, inclusive em processos industriais e de manufatura moderna.  

Alguns conceitos são comumente utilizados para sistema de controle, e alguns desses são 

citados por Ogata (2010) e por Novus (2019), tais como: 

• Variável Controlada (PV) :a variável controlada ou de processo é a grandeza que é 

mensurada e controlada. Geralmente corresponde à saída do sistema. 

• Variável Manipulada (MV): a variável manipulada corresponde a uma condição que 

deve ser variada com o intuito de modificar o valor da variável controlada.  

• Set Point (SP): valor desejado para a variável de processo. 

• Planta: corresponde a um conjunto de itens de uma máquina que funcionam juntos e 

desempenham uma determinada operação.  

• Processos: uma operação ou desenvolvimento natural que evolui continuamente, em 

que ocorrem várias mudanças graduais sucessivas, de uma maneira fixa e buscando um 

resultado definido.  
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• Sistema: combinação de diversos componentes que atuam em conjunto para realizar 

um determinado objetivo. Não é limitado a somente algo físico, mas pode englobar 

fenômenos abstratos, dinâmicos e relacionados a diversas ciências.  

• Controle: medição de um valor de uma variável controlada e aplicação de um valor da 

variável manipulada a fim de manter a variável controlada no valor de Set Point. 

Um sistema de controle pode ter em sua constituição alguns componentes essenciais que 

possuem suas funções desempenhadas descritas por um diagrama denominado diagrama de 

blocos.  

Nesse tipo de diagrama, todas as variáveis do sistema são interligadas por meio de blocos 

funcionais. Tais blocos representam a operação matemática realizada sobre o sinal de entrada, 

antecedente ao bloco. O resultado da operação é a saída do bloco funcional, que pode ou não 

realimentar um novo bloco.  

Um exemplo de sistema, com seus respectivos componentes, está descrito na Figura 1. 

 

Figura 1 - Exemplo de sistema de controle em malha aberta 

Fonte: LUCENA (2017) 

 

Essa configuração é denominada malha aberta, em que o valor de saída é uma função direta da 

variável de entrada. No sistema em malha aberta, não há a medição do sinal de saída, ou seja, 

não é possível determinar que a variável de processo terá o valor igual ou próximo ao desejado 

(SP). 

Já a Figura 2 retrata um sistema em malha fechada. O elemento transdutor é responsável pela 

realimentação do sistema de controle, o que significa a leitura do sinal de saída e produção de 

um erro caso tal valor não seja igual ao set point. Essa configuração permite o que a variável 

de processo seja controlada a um valor próximo ao set point. O erro gerado funciona como 
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entrada para o controlador, que por sua vez, gera um sinal de saída para o atuador, modificando 

a variável manipulada.  

 

Figura 2 - Exemplo de sistema de controle em malha fechada 

Fonte: LUCENA (2017) 

 

Ainda, conforme Ogata (2010), funções que geralmente são usadas para caracterizar as relações 

de entrada e saída dos componentes (blocos funcionais) ou sistemas são denominadas funções 

transferência. Essas funções consistem em um modelo matemático que expressa a equação 

diferencial que relaciona a variável de saída à variável de entrada. Além disso, a função 

transferência é uma propriedade intrínseca do sistema, sem depender das características do sinal 

de entrada.  

 

2.4.1  Controle PID 

 

Conforme mencionado por Arruda et al (2008), um número superior a 90% de todas as malhas 

existentes é do tipo PI / PID, abrangendo uma larga faixa de aplicações, tais como controle de 

processos, drivers para motores, indústria automobilística, pilotos automáticos, instrumentação, 

dentre outros. 

Como enunciado por Ogata (2010), a utilidade dos controles PID está na sua aplicabilidade 

geral à maioria dos sistemas de controle. Quando não é possível conhecer o modelo matemático 

da planta, os controles PID se mostram mais úteis. Na área de controle de processos, é sabido 

que os esquemas básicos e modificados de controles PID provaram sua utilidade, exibindo um 
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controle satisfatório, ainda que, em grande parte das situações, estes não proporcionam um 

controle ótimo. 

Segundo Novus (2019), o controle PID consiste em uma técnica para calcular o valor de atuação 

da variável manipulada sobre o processo, a partir das informações do valor desejado e o valor 

atual da variável de processo. O controle transforma o valor de atuação em algum tipo de sinal 

para o atuador da malha.   

 O valor da variável de processo (PV) deve ser igual a um valor pré-estabelecido (set point 

(SP)). Quando esse valor é diferente, um erro é produzido, que corresponde a diferença entre 

SP e PV. O sinal de erro é a entrada do controlador, que calcula o valor da variável manipulada 

com base em um valor proporcional ao erro, somado à integral e a derivada do erro. Cada termo 

da equação possui um ganho, sendo eles o ganho proporcional, integral e derivativo.  

No artigo sobre controladores PID, produzido por Novus (2019), há um modelo de equação 

para controladores PID em função do tempo, relacionando os ganhos proporcional, integral e 

derivativo. A equação ( 2.7 ) descreve esse modelo: 

𝑀𝑉(𝑡) = 𝐾𝑝 ⋅ [𝐸(𝑡) + 𝐾𝑖 ⋅ ∫𝐸(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑 ⋅
𝑑𝐸(𝑡)

𝑑𝑡
] ( 2.7 ) 

Sendo 𝑀𝑉(𝑡) o valor da variável manipulada, 𝐸(𝑡) o valor de erro (𝐸(𝑡) = 𝑆𝑃 − 𝑃𝑉), 

𝐾𝑝, 𝐾𝑖, 𝐾𝑑 os ganhos proporcional, integral e derivativo, respectivamente. 

O processo de selecionar parâmetros do controlador dada uma condição de desempenho é 

denominada sintonia do controlador. Um dos procedimentos que pode ser utilizado é o método 

de sintonia proposto por Ziegler e Nichols (1942). 

O procedimento para a sintonia de controles PID se baseia na determinação dos valores dos 

ganhos proporcional, integral e derivativo com base nas características da resposta transitória 

de um sistema a ser controlado. A sintonia pode ser feita na própria instalação por meio de 

experimentos sobre o processo.  

Há dois métodos de obtenção dos controladores estabelecidos por Ziegler e Nichols, de acordo 

com Ogata (2010). No primeiro, é obtida experimentalmente a resposta do sistema a uma 

excitação de degrau unitário. É necessário que a curva obtida tenha um formato semelhante a 

um “S”, tal como visto na Figura 3.  
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Figura 3 - Curva de resposta em forma de S 

Fonte: OGATA,2010 

Essa curva é caracterizada pela constante de retardo (𝐿) e a constante de tempo (𝑇). O modo de 

obter-se os valores dessas constantes é traçando-se uma reta tangente ao ponto de inflexão e 

obtendo-se a interseção dessa tangente com a reta 𝑐(𝑡) = 𝐾, conforme a Figura 3. A função 

transferência desse tipo de curva tem o formato descrito pela equação ( 2.8 ), que representa um 

sistema de primeira ordem com atraso de transporte: 

𝐺(𝑆) =
𝐾𝑒−𝑙𝑠

𝑇𝑠 + 1
 ( 2.8 ) 

A equação do controlador PID dada por Ziegler e Nichols tem o formato semelhante ao visto 

na equação ( 2.7 ), com modificações nas terminologias dos ganhos integral e derivativo, de 

acordo com a equação ( 2.9 ).  

𝐺𝑐 = 𝐾𝑝 [ 1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠 ] ( 2.9 ) 

As equações utilizadas estão em função de variáveis complexas de Laplace (s), em que é feita 

uma transformada numérica de variáveis no domínio do tempo, convertendo funções de 

diversos tipos (senoides, exponenciais, retas, etc) em equações algébricas (OGATA, 2010). 

Pelo primeiro método, o controlador pode ser obtido pela equação ( 2.10 ): 

𝐺𝑐 = 𝐾𝑝 [ 1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠 ] = 1,2 ⋅

𝑇

𝐿
(1 +

1

2𝐿𝑠
+ 0,5𝐿𝑠) = 0,6𝑇 ⋅

(𝑠 +
1
𝐿)
2

𝑠
 ∴ 
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𝐺𝑐 =  0,6𝑇 ⋅
(𝑠 +

1
𝐿)
2

𝑠
 

( 2.10 ) 

Para encontrar os valores de 𝑇 e 𝐿, utiliza-se a Tabela 2: 

Tabela 2 - Regra de sintonia Ziegler-Nichols baseada na resposta do processo pelo primeiro método 

Tipo de Controlador 𝐾𝑝 𝑇𝑖 𝑇𝑑 

P 
𝑇

𝐿
 ∞ 0 

PI 0,9 ⋅
𝑇

𝐿
 

𝐿

0,3
 0 

PID 1,2 ⋅
𝑇

𝐿
 2𝐿 0,5𝐿 

Fonte: OGATA, 2010 (Adaptada) 

 

No segundo método, primeiramente são ajustados os valores de 𝑇𝑖 = ∞ e 𝑇𝑑 = 0. Utiliza-se 

somente um ganho proporcional e varia-se esse ganho de 0 até um valor de ganho crítico 𝐾𝑐𝑟, 

em que o valor de saída passa a apresentar oscilações mantidas, conforme pode ser observado 

na Figura 4. Assim, são determinados os valores de 𝐾𝑐𝑟 e do período crítico (𝑃𝑐𝑟). 

 

Figura 4 - Oscilação mantida com período crítico 𝑃𝑐𝑟  

Fonte: OGATA, 2010 

 

 

 



28 

 

 

Utilizando-se a Tabela 3 é possível determinar os ganhos do controlador PID: 

Tabela 3 - Regra de sintonia Ziegler-Nichols baseada no ganho crítico 𝐾𝑐𝑟  e período crítico 𝑃𝑐𝑟 , pelo segundo 

método 

Tipo de Controlador 𝐾𝑝 𝑇𝑖 𝑇𝑑 

P 0,5𝐾𝑐𝑟 ∞ 0 

PI 0,45𝐾𝑐𝑟 
1

1,2
⋅ 𝑃𝑐𝑟 0 

PID 0,6𝐾𝑐𝑟 0,5𝑃𝑐𝑟 0,125𝑃𝑐𝑟 

Fonte: OGATA, 2010 (Adaptada) 

 

O controlador para o segundo método é calculado utilizando-se a equação ( 2.11 ): 

𝐺𝑐 = 𝐾𝑝 [ 1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠 ] = 0,6𝐾𝑐𝑟 (1 +

1

0,5𝑃𝑐𝑟𝑠
+ 0,125𝑃𝑐𝑟𝑠) = 0,075𝐾𝑐𝑟𝑃𝑐𝑟 ⋅

(𝑠 +
4
𝑃𝑐𝑟
)
2

𝑠
 ∴ 

𝐺𝑐 = 0,075𝐾𝑐𝑟𝑃𝑐𝑟 ⋅
(𝑠 +

4
𝑃𝑐𝑟
)
2

𝑠
  

( 2.11 ) 

Após as proposições de Ziegler e Nichols, várias regras de sintonia foram surgindo e estas se 

encontram na literatura ou em posse dos fabricantes. 

 

2.4.2  Controle aplicado a um secador de produtos agrícolas  

 

Para a secagem ocorrer de forma econômica, rápida e segura, é de suma importância conhecer 

e fazer o monitoramento de todos os fenômenos físicos que ocorrem durante o processo 

(MARTINAZZO et al., 2007). Deve se controlar a temperatura do ar de secagem, dentro de 

limites, evitando-se danos físico-químicos e biológicos aos grãos (ELIAS, 2002). 

O controle do processo de secagem adota a metodologia da medição e do ajuste de valores de 

temperatura, umidade relativa e fluxo do ar de secagem, de acordo com o produto que vai ser 

inserido no processo, o que aumenta a eficiência termodinâmica da secagem, preservando, ao 

máximo, a qualidade do produto (RODRIGUES, 2010). 
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De acordo com Liu e Bakker-Arkema (2001), um sistema de controle de secagem de produtos 

agrícolas deve seguir as exigências:  

• Estabilidade: Não deve haver oscilações abruptas no sistema, o que implica em 

oscilações limitadas;  

• Precisão: as variáveis controladas devem ter seus valores próximos aos valores 

desejados; 

• Robustez: a operação do sistema deve ocorrer dentro duma faixa ampla de 

condições. 

• Tempo de resposta: o controlador deve compensar rapidamente as mudanças rápidas 

dos valores tanto das variáveis de entrada quanto as de saída. 

 

2.5   Sistemas de supervisão (SCADA) 

 

De acordo com HI Teconologia (2019), a sigla SCADA em inglês significa “Supervisory 

Control and Data Acquisition” (Sistema Supervisório de Controle e Aquisição de Dados) que 

consiste em um sistema para facilitar a interação do usuário com os dispositivos do chão de 

fábrica.  

Nesse sistema, os dados coletados sobre as variáveis do processo e estado atual de outros 

dispositivos podem ser visualizados em telas com objetos gráficos tais como displays e gráficos.  

Alguns conceitos associados aos sistemas SCADA são: 

• Tags: representam uma espécie de link entre informações (externas ou internas ao 

supervisório). 

• Telas sinóticas: são elementos responsáveis por permitir uma representação do 

processo ao operador (ou usuário) do sistema supervisório. É um elemento de extrema 

importância no sistema supervisório, pois, conforme é feita a representação do 

processo, a operação e visualização através do sistema supervisório serão facilitadas 

ao usuário ou operador do processo. 

• Alarmes e Eventos: são associados aos tags e estabelecem uma relação entre o valor 

do tag e uma ou mais condições que serão apresentadas ao usuário, como por exemplo 

níveis mínimos e máximos de temperatura permitida. Um exemplo de visualização de 
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alarmes e eventos em tela é um objeto de tela, normalmente no formato de tabela ou 

grid, encontrado em praticamente todo sistema supervisório. 

• Históricos: são elementos responsáveis por manter um histórico de valores de tags. A 

configuração do histórico em sistema supervisório varia conforme os fabricantes, mas 

as semelhanças entre as várias opções de mercado é que os históricos armazenam em 

um local que possa ser consultado posteriormente (um banco de dados SQL, por 

exemplo) um conjunto de valores de tags juntamente com uma informação de 

data/hora associado ao momento do registro. 

• Relatórios: ferramenta com o objetivo de formatar e padronizar a visualização de 

informações armazenadas em bancos de dados pela aplicação do supervisório ou por 

meio de outras aplicações.  

 

A Figura 5 retrata um exemplo de tela de um supervisório: 

 

Figura 5 – Exemplo de sistema de supervisão 

Fonte: HI TECNOLOGIA (2019) 

 

2.6  `Protocolo Modbus™  

 

O Modbus é um protocolo de comunicação em redes industriais desenvolvido pela Modicon em 

1979. É um protocolo utilizado para estabelecer a comunicação entre os dispositivos da planta 

utilizando-se o conceito de mestre-escravo, ou seja, somente um dispositivo é responsável por 
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iniciar a comunicação e fazer as requisições, atuando como mestre, enquanto os demais são 

endereços escravos na rede. (PEDROSO; HENRIQUES, 2019). 

O protocolo pode ser configurado em três padrões diferentes, sendo eles o modo ASCII 

(American Code for Information Interchange), RTU (remote terminal unit) e TCP 

(Transmission Control Protocol). 

Ao todo, o protocolo possui 256 endereços, sendo do 1 ao número 247 endereços disponíveis 

para os escravos (FREITAS, 2018). 

O mestre inicializa e finaliza o processo de troca de dados entre os dispositivos, enviando 

mensagens requisitando uma determinada função. Os escravos então recebem a mensagem e 

retornam os dados conforme solicitado.  

A comunicação Modbus consiste em um pacote denominado PDU (Process Data Unit) e é 

definido em PDU de requisição, de reposta e resposta com exceção.  

O PDU de requisição contém o código que dita qual o tipo da função solicitado, juntamente 

com o número de registradores a serem consultados no dispositivo de leitura. Já o PDU de 

resposta consiste no código da função e nos dados da resposta. O PDU de resposta com exceção 

apresenta o código da função correspondente com o bit significativo em 1, juntamente com o 

código especificando o tipo da exceção. Além disso, os pacotes contêm os endereços dos 

dispositivos na rede.  

Para o protocolo Modbus RTU (remote terminal unit), cada mensagem de resposta possui 8 

bits, com dois caracteres hexadecimais de 4 bits. As mensagens são transmitidas em um fluxo 

contínuo de caracteres, sendo estes representados na Tabela 4: 

Tabela 4 - Mensagem transmitida no Modbus RTU 

Address Function Data CRC Check 

8 bits 8 bits N x 8 bits 16 bits 

Fonte: FREITAS, 2018 (Adaptada) 

 

Não existe um caractere indicando fim ou início do telegrama. Uma nova mensagem tem o 

início ou término indicado por meio da ausência de transmissão de dados por um tempo mínimo 

de 3,5 vezes o tempo de transmissão e um byte de dados (baud rate). 
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O campo de CRC (Cyclical Redundancy Checking) é utilizado para verificar erros durante a 

transmissão das mensagens. O campo de função indica se o dado é de leitura e/ou escrita e qual 

o tipo da informação lida. Na Tabela 5 são descritos alguns desses códigos: 

Tabela 5  - Códigos de algumas funções Modbus 

Código da função Descrição 

1   Leitura de bloco de bits do tipo coil (saída discreta). 

2   Leitura de bloco de bits do tipo entradas discretas. 

3   Leitura de bloco de registradores do tipo holding. 

4   Leitura de bloco de registradores do tipo input. 

5   Escrita em um único bit do tipo coil (saída discreta). 

6   Escrita em um único registrador do tipo holding. 

Fonte: FREITAS, 2018 (Adaptada) 
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 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do trabalho se deu a partir do protótipo do sistema de secagem, 

desenvolvido por Rodrigues (2010). A estrutura do secador se encontra no Laboratório de 

Instrumentação Eletrônica do curso de Automação Industrial, no Instituto Federal de Minas 

Gerais (IFMG). Demais estudos foram feitos na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Uma vez que o protótipo já havia sido elaborado, as etapas seguintes consistem em: 

• Estudo do funcionamento do secador e verificação dos dispositivos previamente 

estabelecidos.  

• Configuração e calibração dos sensores.  

• Integração dos sensores, controladores e atuadores por meio da rede Modbus RTU - 

RS485. 

• Levantamento da função transferência das malhas e sintonia dos controladores. 

• Criação do sistema de supervisão. 

• Testes de validação, realizando a secagem. 

 

3.1  O protótipo do sistema de secagem 

 

O protótipo do secador permite a realização de testes de secagem em camada fina e em camada 

espessa. A Figura 6 ilustra este sistema.  
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Figura 6 - Desenho do protótipo do sistema de secagem 

Fonte: RODRIGUES,2010, p.49 

Existem três bandejas no sistema, em que são colocadas amostras de produtos a serem secos. 

Há uma base fixa apoiada em duas células de carga, cada uma em uma lateral da estrutura. 

Portanto, são três bases e seis células de carga. O objetivo das células é mensurar, a todo instante 

de tempo, a massa que está contida no sistema. Com base nessa medida, é feita uma correlação 

com o teor de água do produto.  

As bandejas possuem dimensão de 27 x 27 x 8,5 cm cada, com a dimensão estendida para 30 x 

30 x 8,5 cm devido ao uso de uma borracha de espessura 1,5 cm que diminui o atrito das laterais 

da bandeja com a estrutura. Além disso, há um selo de óleo na estrutura para evitar a saída de 

ar pelas laterais. As bandejas podem ser vistas nas Figura 7a, Figura 7b, Figura 7c: 

(a)  (b) 
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(c) 

Figura 7 – Estrutura de pesagem e bandejas: (a) estrutura de fixação das bandejas e selo de óleo; (b) bandeja de 

secagem detalhada; (c) localização dos sensores. 

Fonte: RODRIGUES, 2010 

 

A secagem é feita pela inserção de um fluxo de ar quente, que é transportado em um duto. É 

inserido ar ambiente no secador com a abertura de uma válvula borboleta, controlada por um 

servo-motor e então o ar é injetado ao sistema por um ventilador centrífugo acoplado à um 

motor de indução trifásico, em que a velocidade deste mecanismo é imposta por um inversor 

de frequência CFW08 Plus, da fabricante WEG. 

O fluxo de ar de secagem é lido por um anemômetro de fio quente, instalado 

perpendicularmente ao duto de ventilação e o controle é feito pelo inversor de frequência, o 

qual compara o fluxo lido com o fluxo desejado e controla a velocidade do motor de acordo 

com o erro, utilizando um controle PI.  

O aquecimento do ar de secagem é realizado por meio de três resistências elétricas que possuem 

potência controlada por um conversor de potência modelo TH 6200A-36, 220V/36A. Para a 

medição da temperatura do ar de secagem foi utilizado um sensor de temperatura PT-100.  O 

controle da temperatura do ar de secagem foi realizado por um controlador de processos 

NOVUS N1200, o qual fornece uma ação de controle PID às resistências, conforme a diferença 

entre temperatura lida e requerida.  

A medição de teor de água do produto agrícola é feita pesando-se o produto ao longo do tempo. 

Essa pesagem foi realizada por células de carga em “S” da fabricante ALFA, em que as 
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variações na tensão correspondem a um peso, de acordo com a curva de calibração obtida 

durante este trabalho. 

A leitura da umidade relativa do ar foi feita por sensores do tipo DHT22 e os dados são lidos e 

processados pela plataforma Arduino Mega™, na qual também é responsável por ler e 

modificar os ângulos de abertura das válvulas de exaustão e abertura. 

Para mensurar a quantidade de energia gasta no processo de secagem, foi utilizado o 

multimedidor de energia MULT-K 05, da empresa KRON, para possibilitar tomadas de 

decisões que levam a melhoria de desempenho do sistema.  

A fim de promover a proteção elétrica e a energização dos dispositivos da malha, foi utilizado 

o painel elétrico desenvolvido por Rodrigues (2010). 

Todas as variáveis de processo, juntamente com os dispositivos de controle e atuação, são 

integradas por rede com a utilização do protocolo Modbus™ RTU de protocolo físico: RS 485. 

O Modbus™  foi estabelecido pois é um dos protocolos mais utilizados na automação industrial, 

graças à sua simplicidade e facilidade de implementação e pode ser utilizado em diversos 

padrões de meios físicos (FREITAS,2018). 

Foi utilizado um conversor RS485 - USB, NOVUS USB-i485, para estabelecer a comunicação 

entre todos os dispositivos e o computador hospedeiro do sistema de supervisão, uma vez que 

os protocolos físicos são distintos. 

O sistema supervisório foi feito com base em um SCADA desenvolvido no sistema Elipse E3®. 

Foram configurados os dispositivos modbus no supervisório por meio de um driver de 

comunicação, fornecido pela Elipse. Com esse driver, foi possível parametrizar as funções e 

fornecer um endereço único para cada dispositivo em rede. Os dispositivos também foram 

configurados por meio das próprias IHM’s ou softwares do fabricante.  

 

3.2  Configuração e calibração dos sensores e dispositivos de aquisição de dados 

 

Inicialmente, foi testado o funcionamento dos sensores na planta, verificando se as saídas desses 

dispositivos estavam variando de acordo com os sinais de entrada. Esses testes não tinham o 

objetivo de verificar a calibração, mas sim, se tais dispositivos estavam reagindo às excitações 

de entrada. A verificação foi feita utilizando-se multímetros e fontes de tensão/corrente. 
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Tendo em vista que os sensores estavam em normal funcionamento, foi preciso configurar os 

dispositivos de aquisição de dados respectivos a cada sensor e, então, foram feitas calibrações 

estáticas utilizando alguns destes equipamentos. 

 

3.2.1  Medição do fluxo de ar de secagem 

 

O fluxo de ar de secagem é uma medida que depende da vazão do ar de secagem, que por sua 

vez está em função da velocidade do ar, em m/s, que passa através do duto de ar do secador. 

As dimensões do duto podem ser vistas nas Figura 8a e Figura 8b: 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 8 – Dimensões do duto de ventilação do secador  

Fonte: RODRIGUES, 2010 

 

Portanto o raio 𝑅 , da seção transversal do duto de ventilação é de 0,05m e o comprimento da 

tubulação é de 1m. Na posição em que se encontra o tubo de pitot na Figura 8a, foi fixado um 

anemômetro de fio quente, substituindo o sensor anterior.   
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A vazão em volume na entrada de um volume de controle deve ser igual à vazão de saída desse 

volume para um escoamento incompressível (MOREIRA, 2006). A vazão em volume 

𝑄 (𝑚3/𝑠), é dada pela equação ( 3.1 ): 

𝑄 =   ∫𝑉 ∙ 𝑑𝑆 =  �̅� ∙ 𝑆

𝑆

  ( 3.1 ) 

Sendo 𝑉 (m/s) a velocidade do fluído através da área da seção transversal 𝑆(𝑚2) e �̅� a 

velocidade média do ar (m/s).   

A distribuição de velocidades pode ser dada pela equação ( 3.2 ) (FOX et al., 2006): 

𝑉(𝑟) =  Vmáx (1 − ( 
𝑟

𝑅
 )

1
𝑛
) ( 3.2 ) 

Em que 𝑟 é a posição radial, em m e 𝑅 o raio da seção transversal. 

A velocidade média pode ser calculada por ( 3.3 ) , sendo 𝑛 um expoente da lei de potência 

(FOX et al.,2006). 

𝑉𝑑𝑢𝑡𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
 2𝑛2

(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)
𝑉𝑚á𝑥  ( 3.3 ) 

A utilização de um valor de velocidade média é necessária pois não é possível medir a 

velocidade do ar em diversos pontos no duto, portanto o anemômetro de fio quente (sensor de 

velocidade), deve ser colocado em um ponto estratégico. Neste caso, no centro da seção (𝑟 =

0), onde há o ponto de velocidade máxima. 

De acordo com Rodríguez (2008), o valor de 𝑛 igual a 7 é comumente utilizado e, para 

escoamentos de 4000 a 100000, é o valor correto. Então: 

𝑉𝑑𝑢𝑡𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
49

60
𝑉𝑚á𝑥 ( 3.4 ) 

Como a vazão é constante ao longo do escoamento, obtém-se a relação ( 3.5 ). Portanto, o fluxo 

de ar nas bandejas pode ser encontrado pela equação ( 3.6 ): 

Q = Vduto̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ⋅ 𝑆𝑑𝑢𝑡𝑜 = 𝑉𝑠𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ⋅ 𝑆𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎   ( 3.5 ) 
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𝑉𝑠𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚 =
𝑆𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎

𝑆𝑑𝑢𝑡𝑜
⋅ 𝑉𝑑𝑢𝑡𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

𝑆𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎

𝑆𝑑𝑢𝑡𝑜
⋅
49

60
𝑉𝑚á𝑥  ( 3.6 ) 

O raio da seção transversal é de 0,05m, resultando em uma área de 0,0025𝜋𝑚2. A área das 

bandejas é de 0,09𝑚2. Com base nesses valores, o fluxo de secagem pode ser obtido pela 

equação ( 3.7 ): 

𝑉𝑠𝑒𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚 = 0,07127 ⋅ 𝑉𝑚á𝑥 ( 3.7 ) 

Para a medição da velocidade máxima do ar no ponto da tubulação definido, foi utilizado o 

transmissor de temperatura e velocidade do ar CTV110, do fabricante KIMO, com o sensor 

anemômetro de fio quente, que pode ser visto na Figura 9.  

 

Figura 9 – Transmissor de velocidade 

Fonte: Autor 

 

Esse dispositivo foi escolhido pois apresenta ampla faixa de medição de velocidade, 

configurável de 0 a 30 m/s (KIMO INSTRUMENTS, 2019). Possui boa precisão para a faixa 

de velocidade adequada ao processo (1,403 m/s para um fluxo mínimo de 0,1 𝑚3𝑚−2𝑠−1 e 

11,225 m/s para um fluxo máximo de 0,8 𝑚3𝑚−2𝑠−1).  

Além disso, é adequado para a aplicação pois o elemento transmissor possui sinal de 4 a 20 

mA, no qual pode ser utilizado como sinal de comparação de velocidade no inversor de 

frequência.  

Apesar desse dispositivo ser capaz de ler temperaturas, o recurso não foi utilizado. Outra 

vantagem é que esse sensor vem calibrado de fábrica, não necessitando uma nova calibração.  



40 

 

 

Foi configurado de forma perpendicular ao fluxo de ar, tal como é instruído na Figura 10, 

retirada do manual do fabricante. 

 

Figura 10 – Configuração do anemômetro de fio quente  

Fonte: KIMO INSTRUMENTS, 2019 

 

Na estrutura da planta, a configuração pode ser vista na Figura 10: 

 

Figura 11 – Instalação do anemômetro de fio quente 

Fonte: Autor 

 

A escolha do método de medição por anemometria a fio quente (AFQ) se deu, pois, segundo 

Moraes (2012), é considerada uma técnica fácil de se utilizar e com baixo custo e manutenção. 

Além disso é pouco intrusivo, necessitando de poucas modificações estruturais na planta de 

secagem, exigindo somente a ampliação do furo no qual se encaixava o tubo de pitot no projeto 

anterior. 
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O anemômetro de fio quente se constitui de um filamento aquecido que fica exposto ao 

escoamento de um algum fluido. O filamento, então, é conectado a um circuito eletrônico com 

a capacidade de monitorar sua variação de resistência elétrica conforme a ação do escoamento, 

que no caso da aplicação, condiz com o aumento ou diminuição da velocidade do vento 

causados pela variação da velocidade de um ventilador centrífugo.  

Como o CTV110 possui um elemento transmissor, as variações na velocidade do ar são 

linearmente convertidas em sinal de 4 a 20 mA. E, uma vez que o inversor de frequência CW08 

Plus possui entradas analógicas configuráveis, a velocidade máxima no duto de secagem pode 

ser lida em tempo real.  Dessa maneira, o fluxo do ar de secagem poderá ser calculado por meio 

da equação ( 3.7 ) 

 

3.2.2  Medição de temperatura e umidade  

 

A medição da temperatura do ar de secagem foi feita utilizando-se um sensor do tipo PT-100, 

no qual a faixa de medição varia até 850°C, atendendo às especificações do sistema de secagem, 

no qual possui o valor máximo de temperatura de secagem de 80°C.  

Os sensores do tipo PT-100 contêm um resistor no qual a resistência é alterada conforme a 

temperatura se modifica, de acordo com Omega (2019). Além disso, esse sensor vem sendo 

utilizado há muitos anos para medir temperatura nos processos industriais e laboratoriais devido 

à sua precisão, estabilidade e repetibilidade.  

A configuração desse sensor na planta pode ser observada na Figura 12, e este instrumento está 

localizado logo abaixo da primeira bandeja, com o intuito de mensurar a temperatura na entrada 

do processo. 
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Figura 12 - Fixação do sensor PT – 100 

Fonte: Autor 

 

A leitura do sinal do PT-100 é feita por meio do controlador de temperatura NOVUS N1200, o 

qual é responsável por realizar o controle da malha de temperatura e possibilita que os valores 

de temperatura sejam transmitidos por meio da rede modbus.  

Para medição da temperatura e umidade entre as bandejas e do ar de exaustão, foram usados 

quatro sensores de temperatura e umidade do tipo DHT 22. O sinal emitido pelos DHT’s é lido 

por um Arduíno Mega™, que, tal como o controlador de temperatura, possibilita a leitura das 

variáveis de secagem pela rede modbus. A fixação dos sensores DHT na planta é idêntica à 

observada na Figura 12.  

A medição da umidade e temperatura no ambiente externo foi feita com o uso de um transmissor 

de temperatura e umidade do fabricante NOVUS, modelo RHT WM-DM, 4 a 20mA, que pode 

ser visto na Figura 13. 
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Figura 13 - Transmissor de umidade e temperatura RHT WM-DM 

Fonte: NOVUS RHT, 2019 

 

Com o objetivo de integrar o RHT à rede modbus, foi usado o dispositivo Digi Rail 2A, do 

mesmo fabricante. Esse dispositivo possui comunicação serial RS485 e permite a leitura de dois 

canais analógicos. Dessa maneira, os sensores conectados aos canais de entrada podem ser 

usados como registradores em um endereço na rede modbus RTU.  

 

3.2.3   Medição da massa de produto  

 

O sistema de pesagem desenvolvido consiste em duas células de carga por bandeja, da 

fabricante ALFA, modelo em “S”, uma caixa de junção e um módulo de aquisição de dados 

ICP DAS 7016D, que pode ser visto na Figura 14  

 

Figura 14 - Módulo de aquisição ICPDAS 7016D 

Fonte: Autor 
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Esse módulo é necessário, pois além do sinal fornecido pelas células ser da ordem de 20mV, 

não há a possibilidade de serem conectadas na rede modbus diretamente, diferentemente do 

módulo de aquisição.  

No primeiro momento, foi feita a configuração do módulo por meio do software DCON utility, 

programa de configuração específico para o equipamento utilizado. Nesse software, foi possível 

configurar o protocolo de comunicação a ser utilizado e o endereço do ICPDAS na rede. 

Tendo feita essa configuração inicial, foi possível ler a tensão das células de carga, tanto pelo 

visor do módulo, quanto via modbus RTU.  

Após tais procedimentos, foi preciso configurar fisicamente as células de carga na estrutura da 

planta e a Figura 15 retrata a fixação das células. 

 

Figura 15 - Fixação das células de carga 

Fonte: Autor 

 

O protótipo do secador possui três bandejas, mas, para medição da massa em tempo real foram 

utilizadas somente as duas inferiores. Também era preciso que as gavetas não ficassem 

desniveladas para que não fossem afetadas as medições das células.  

Após a fixação das células, foi feita a conexão destas a uma caixa de junção, que, de acordo 

com Agilent Technologies (2019), é uma placa de soma e consiste em um circuito que une os 
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sinais das células de carga como um sinal, fazendo uma média ponderada das tensões. Em geral, 

tais placas possuem um potenciômetro de compensação para cada célula, possibilitando um 

ajuste fino dos sinais de cada célula individualmente, independente do peso colocado sobre o 

sistema de pesagem.  

Na Figura 16 é possível observar a conexão de um par de células de carga (entradas à esquerda). 

O uso da junção diminui a quantidade de canais utilizados no módulo de aquisição, além 

permitir os ajustes supracitados.  

 

Figura 16 - Caixa de junção das células de carga 

Fonte: Autor 

 

Ao final desse procedimento, foi feita uma calibração das células de carga da seguinte maneira: 

colocou-se uma quantidade de massa conhecida de milho (que representa um grão propicio à 

secagem) em cada bandeja e registrou-se a tensão elétrica lida equivalente à massa. Com esses 

dados, foi obtida uma reta de massa (g) x tensão (mV), podendo ser descrita por uma equação 

de 1º grau, no qual os respectivos coeficientes foram obtidos por regressão linear. Para esse 

procedimento, o sistema de ventilação e de temperatura estavam desligados, evitando a 

influência da temperatura e do fluxo do ar de secagem na calibração das células de carga.  

 

3.2.4  Medição do teor de água 

 

O cálculo do teor de água pode ser obtido de duas maneiras, pela base úmida (b.u) e base seca 

(b.s) (SILVA, 2001). 
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O teor de água em base úmida é a razão entre a massa de água contido na amostra e a massa 

total da amostra, como descrito pela ( 3.8 ): 

𝑀 = 100 ∗
𝑚𝑎
𝑚

 ( 3.8 ) 

Em que a massa 𝑚 (em g) corresponde a 𝑚𝑠 +𝑚𝑎 sendo 𝑚𝑠 é a massa de matéria seca e 𝑚𝑎 a 

massa de água do produto.  

A porcentagem em base seca é descrita pela equação ( 3.9 ): 

𝑀′ = 100 ∗
𝑚𝑎
𝑚𝑠

 ( 3.9 ) 

Para este trabalho, foi utilizada a base úmida, e, para obter a umidade em função do tempo, 

foram utilizados alguns artifícios algébricos, os quais os passos estão a seguir, sendo os índices 

 0 e 𝑡 correspondentes aos valores iniciais e ao longo do tempo, respectivamente: 

{
 
 

 
 𝑀0 = 

𝑚𝑎0
𝑚0

𝑚0 = 𝑚𝑠 +𝑚𝑎0

𝑀𝑡 = 
𝑚𝑎𝑡
𝑚𝑡

𝑚𝑡 = 𝑚𝑠 +𝑚𝑎𝑡

 

𝑀0 = 
𝑚𝑎0
𝑚0

↔ 𝑚𝑎0 = 𝑚0 ⋅ 𝑀0   

𝑚𝑎0 = 𝑚0 −𝑚𝑠   

𝑚𝑠  = (1 − 𝑀0) ⋅ 𝑚0 ( 3.10 ) 

Analogamente: 

𝑀𝑡 = 
𝑚𝑎𝑡
𝑚𝑡

 ↔ 𝑚𝑎𝑡 = 𝑚𝑡 ⋅ 𝑀𝑡 

𝑚𝑎𝑡 = 𝑚𝑡 −𝑚𝑠 

𝑚𝑠  = (1 − 𝑀𝑡) ⋅ 𝑚𝑡  ( 3.11 ) 

Uma vez que a massa seca é um valor constante, utilizando as equações ( 3.10 ) e ( 3.11 ) temos 

que : 
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(1 − 𝑀𝑡)𝑚𝑡 = (1 −𝑀0)𝑚0 ( 3.12 ) 

A equação ( 3.12 ) pode ser reescrita pela equação ( 3.13 ):  

𝑀𝑡 = 1 −
𝑚0
𝑚𝑡
(1 − 𝑀0) ( 3.13 ) 

O teor de água inicial foi obtido utilizando o método do forno de micro-ondas, citado por 

Sarmento (2015) em que todos os passos foram seguidos tais como descreve o método, com o 

micro-ondas na potência de 600W e uma massa de 25g de produto úmido. 

 

3.2.5  Medição da energia gasta no processo 

 

Para mensurar a energia gasta no processo de secagem, foi instalado o multimedidor KRON 

Mult - K 05 no painel de força, sendo utilizados transformadores de corrente (TC) de relação 

50:5A uma vez que a leitura do KRON suporta correntes de no máximo 5A. A instalação do 

multimedidor, juntamente com os transformadores de corrente pode ser vista na Figura 17: 

 

Figura 17 - Instalação do multimedidor Mult-K 05 

Fonte: Autor 

 

A leitura da tensão é feita por uma conexão em paralelo com a tensão do conversor de potência, 

e a corrente lida é a saída do TC, que está em série com o circuito. Todas as leituras foram feitas 

por meio de uma tela no sistema supervisório.  
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Para este trabalho, o multimedidor foi utilizado para medir somente a energia gasta na malha 

de controle de temperatura, a qual tende a apresentar maior consumo devido à potência 

dissipada por três resistências elétricas, de 3200 W cada. 

 

3.3  Configuração Modbus  

 

A rede modbus utilizada é serial e do tipo RTU (remote terminal unit), utilizando o protocolo 

físico RS485. Portanto, era necessário que todos os dispositivos no qual seria estabelecida uma 

comunicação em rede, tivessem esse tipo de configuração. 

O sistema de supervisão funcionou como mestre na rede e os demais dispositivos como 

escravos. Portanto, para estabelecer a comunicação entre o computador central e a rede, foi 

utilizado um conversor RS485-USB, NOVUS USB-i485, visto na Figura 18 , para que todo o 

sistema possa ser controlado e monitorado pelo sistema computacional de supervisão, feito com 

base em um SCADA desenvolvido no sistema Elipse E3®.  

 

Figura 18 - Conversor USB-RS485 i485 

Fonte: NOVUS USB I485 (2019) 

 

A topologia da rede utilizada foi do tipo barramento, em que as mensagens são enviadas pelo 

sistema de supervisão (mestre) e então é lida por todos os escravos da rede, que enviam a 

resposta pelo barramento conforme solicitação do mestre. 

Os instrumentos da planta são configurados individualmente, por meio das interfaces homem 

máquina ou softwares próprios. Para estabelecer a comunicação entre todos os instrumentos da 
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rede, os valores de baud Rate, bit de parada, paridade e quantidade de bits de leitura foram os 

mesmos para os dispositivos.  

Os registradores dos dispositivos são configurados no supervisório por meio de um driver de 

comunicação, fornecido pela Elipse, que pode ser visto na Figura 19.  

 

Figura 19 - Configuração do driver Modbus no Elipse E3 

Fonte: Autor 

 

Essa imagem também contém os códigos no driver respectivos a cada função do protocolo 

Modbus. Com esse driver, foi possível parametrizar as funções e fornecer um endereço único 

para cada dispositivo na rede. 

O sistema também possui alguns scripts escritos em Visual Basic com o intuito de realizar 

alguns eventos tanto nas telas, quanto na planta física.  

3.4  Controle do processo de secagem 

 

O controle do processo de secagem parte do pressuposto de que o fluxo do ar de secagem e a 

temperatura deste ar são o setpoint do processo, e, portanto, o controle dessas variáveis garante 

as condições necessárias para a secagem. O processo se encerra quando o teor de água do 

produto agrícola for igual ou pouco inferior ao desejado. As demais variáveis físicas, apesar de 
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terem influência no processo, como a umidade do ar no ambiente e no interior das bandejas, 

não são controladas devido à complexidade desse tipo de controle, além do fato de que a 

influência destas não é tão significante quanto o fluxo de ar e temperatura da secagem. 

O fluxograma da Figura 20, traduz como funciona o controle do processo de secagem, incluindo 

a apresentação dos resultados ao usuário por meio do sistema de supervisão: 

Inicio
Tipo de 

Produto

Teor de Água 

Inicial   

Teor de Água 

Desejado   

Massa inicial 

em cada bandeja 

  

     

Fluxo de ar e 

Temperatura 

de Secagem

Não

Sim
Fim

Fluxo de ar e 

Temperatura 

definidos?

NãoLigar sistema 

de 

aquecimento e 

ventilação

Medição de 

Temperatura e 

Fluxo de ar de 

secagem

Fluxo de 

ar igual ao 

desejado?

Alterar Fluxo 

de Ar 

(Inversor de 

Frequência)

Temperatura 

de secagem 

igual a 

desejada?

A

Alterar 

Temperatura 

(Conversor 

de Potência) Medição da 

Massa do 

produto

Cálculo do 

Teor de 

água  ( )

Apresenta 

dados ao 

operador

 ( )
   

Não
Sim

Não

A

Sim

Desliga 

Sistema de 

Aquecimento

A

Desliga 

Sistema de 

Ventilação

Fim
Sim

NãoSim

 

Figura 20 - Fluxograma do controle do processo de secagem 

Fonte: RODRIGUES, 2010 (Adaptado) 

 

O projeto dos controladores pode ser feito conhecendo-se as funções transferência de cada etapa 

do processo, que foi divido entre a malha de controle de temperatura e a malha de controle do 

fluxo de ar.  

3.4.1  Levantamento das funções transferência do sistema de secagem 

 

A obtenção das funções transferência foi feita utilizando-se o bloco de identificação de sistemas 

(Systems Identfications) do software de análises matemáticas Matlab™.  
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Para tal, foram obtidos dados de saída de cada malha de acordo com variações nos sinais de 

entrada. Para a malha de temperatura, foram obtidos os valores de temperatura (saída) para 

variações em degrau no conversor de potência (entrada) e no fluxo de ar. A função transferência 

da malha de controle de fluxo de ar foi obtida da seguinte maneira: uma frequência fixa foi 

imposta ao motor e então foram registrados os valores do fluxo de ar.  

Com a obtenção desses valores de saída e de entrada nas malhas, foi possível simular o sistema 

no software de análises matemáticas e então estimar as funções transferência.  

 

3.4.2  Controle do fluxo de ar de secagem 

 

Para controlar o fluxo de ar de secagem, foi preciso ler em tempo real o valor desse fluxo, por 

meio do transmissor de velocidade e, então, a partir dessa leitura realizar algum tipo de ação de 

controle. 

Com o objetivo de inserir o fluxo de ar necessário, foi utilizado um ventilador centrífugo 

acoplado a um motor de indução trifásico e acionado por este. O método de controle é 

semelhante ao utilizado por Rodrigues (2010), entretanto a recirculação do ar de exaustão não 

foi utilizada neste trabalho. 

O controle da velocidade do ventilador é feito pelo inversor de frequência, que possui um 

regulador PID ajustável. Como o inversor CW08 Plus, possui duas entradas analógicas, uma 

dessas foi usada para leitura do sinal de 4 a 20mA, fornecido pelo transmissor de velocidade 

CTV110. Já o fluxo de ar requerido (set point), é fornecido pelo usuário por meio do sistema 

de supervisão ou pela IHM do inversor de frequência.  

O fluxo de ar também pode ser controlado pelo ângulo de abertura da válvula de entrada, que 

pode ser alterado por um dispositivo servo-motor, modelo STANDARD FUTABA S3003. O 

valor do ângulo do servo é configurado pelo sistema de supervisão e o sinal de controle desse 

dispositivo é fornecido pelo Arduino. Entretanto, a válvula foi definida com dois estados: 

totalmente aberta ou totalmente fechada, de forma que o controle do fluxo de ar seja feito 

somente pelo inversor de frequência.  

Na Figura 21, retirada do manual do fabricante Weg (2019) está contido o funcionamento do 

regulador PID do inversor de frequência. Os parâmetros P234, P235, P236 e P528 se referem 
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aos valores do sinal de entrada. Isso é feito pois o transmissor fornece sinais de 4 a 20mA, 

porém o fluxo de secagem tem sua unidade em 𝑚3𝑚−2𝑠−1. Então, a modificação desses 

parâmetros do inversor possibilita que o controle seja feito utilizando-se as unidades de 

engenharia do processo. 

 

Figura 21 - Funcionamento do PID do inversor de frequência CFW08 - Plus 

Fonte: WEG, 2019 

Foi utilizado um controle proporcional-integral (PI), buscando uma rápida resposta transiente 

e erro em regime permanente nulo. A ação de controle, dada em porcentagem, tem o limite 

superior (100%) igual à frequência máxima configurada e o limite inferior (0%) à frequência 

mínima. 

O controle da velocidade pode ser feito de forma automática, utilizando o controle PI, ou de 

modo manual, em que a frequência do inversor é ajustada pelo operador, seja via sistema de 

supervisão (modo remoto), seja por um potenciômetro no painel de comando (modo local). A 

alteração entre os modos automático e manual é feita por uma chave de dois estados, localizada 

no painel de comandos, que está interligada a uma das entradas digitais do inversor.  

 

3.4.3  Controle da temperatura do ar de secagem 
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O aquecimento do ar de secagem é realizado por meio de três resistências elétricas que possuem 

potência controlada por um conversor de potência modelo TH 6200A-36, 220V/36A. O 

controle da temperatura do ar de secagem foi realizado por um controlador de processos 

NOVUS N1200, o qual fornece uma ação de controle PID às resistências, conforme a diferença 

entre temperatura lida e requerida.  

De acordo com Rodrigues (2010), o conversor é baseado em TRIAC’S e a potência de saída 

pode ser controlada por meio da transmissão de ciclos ou semi-ciclos completos de senoides 

com duração controlada. Dessa forma, com sinal de controle de 0 a 5V, é possível controlar o 

tempo de duração dos pulsos, como pode ser visto na Figura 22. 

 

Figura 22 - Pulsos senoidais do conversor de potência 

Fonte: RODRIGUES, 2010 

 

O controlador de temperatura realiza a leitura do sinal emitido pelo sensor PT-100 e envia um 

sinal de 0 a 20mA para o atuador, de acordo com a diferença entre a temperatura lida e a 

temperatura desejada, fornecida pelo sistema de supervisão ou pela interface homem-máquina. 

A ação de controle é do tipo PID, buscando garantir estabilidade, rápida resposta e erro nulo 

em regime permanente.  

Uma vez que o NOVUS N1200, não possui uma configuração de saída de 0 a 5V, conforme o 

manual Novus N1200 (2019), foi utilizado um resistor de 250 Ω nos terminais de saída para 

adequar o sinal de 0 a 20mA do controlador em 0 a 5V, na entrada de controle do conversor de 

potência. Pela lei de Ohm, a utilização do resistor  irá proporcionar uma tensão de 5V quando 

a corrente de saída for máxima (𝑉 = 250Ω ∗ 20𝑚𝐴 = 5𝑉) e tensão nula quando a corrente for 

zero, mantendo uma relação linear entre tensão e corrente, tornando o sinal adequado.  
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3.5  Sistema de supervisão 

 

As telas do sistema de supervisão, juntamente com as configurações de rede e execução de 

programas computacionais foram feitas no sistema E3, do fabricante Elipse.  

A confecção do sistema foi feita paralelamente a todas as etapas deste trabalho, conforme a 

necessidade de configuração dos dispositivos de uma determinada malha. 

Primeiramente, foi criado um modelo padrão para todas as telas, definindo o tamanho das 

margens. Após isso, foram sendo confeccionadas as telas para leitura da vazão, temperatura, 

massa do produto, teor de água, energia e a tela de registros. Ou seja, conforme determinada 

parte do processo era estudada e seus dispositivos configurados, a tela respectiva foi criada.  

Por fim, foi desenvolvida uma tela de configurações iniciais de secagem, na qual o usuário pode 

definir o tipo de alimento, os valores desejados de teor de água e os set-points das variáveis do 

processo. 

 

3.6  Teste de secagem 

 

Para validar o sistema, foi utilizado milho como produto agrícola a ser seco. Uma vez que foi 

utilizado um milho de baixo teor de água, foi preciso umedecer o grão antes de realizar o 

procedimento de secagem. 

Utilizando-se o método do forno de micro-ondas, citado no capítulo 3.2.4 , foi obtido o teor 

inicial de água do milho umedecido.  

Após esse procedimento, uma massa do produto é inserida em uma das bandejas do secador e 

então são definidos os valores para o fluxo do ar e temperatura de secagem, respectivamente. 

Além disso, o teor de água desejado é definido, resultando em uma massa de produto de 

desejada, calculada pela equação ( 3.13 ).  

Para mensurar a massa, o sistema de ventilação é desligado, pois a massa de ar é uma variável 

de grande interferência no valor da tensão lida pelas células de carga. Por esse motivo, a 

calibração do sistema de pesagem foi feita com o ventilador parado.  

Após o produto atingir a massa desejada, o sistema pode ser desligado e a secagem é finalizada.  
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 RESULTADOS OBTIDOS 

 

O objetivo deste trabalho é a atualização e aprimoramento de um sistema de secagem já 

previamente elaborado, e, portanto, os resultados apresentados condizem com as inovações 

feitas no sistema. Assim, os resultados referentes aos detalhes construtivos do secador não serão 

apresentados, uma vez que estes estão contidos na tese de doutorado de Rodrigues (2010).  

Entretanto, foram implementados novos métodos de medição das variáveis físicas, mudanças 

em alguns dispositivos de atuação e elaboração de uma nova rede de comunicação dos 

equipamentos. Além disso, foi desenvolvido um novo sistema computacional de supervisão e 

controle. A calibração e configuração dos instrumentos do secador também foram modificados. 

 

4.1  Medição do fluxo de ar de secagem 

 

Após a fixação do anemômetro de fio quente no duto de ventilação, foi possível medir a 

velocidade do ar e esse valor pode ser transmitido pelo transmissor de velocidade CTV110, por 

meio de um sinal de 4 a 20mA. Com a utilização da equação ( 3.7 ), foi possível obter o fluxo 

do ar em tempo real, tal como pode ser visto no Gráfico 1 : 

 

Gráfico 1 - Fluxo do ar de secagem x tempo 

Fonte: Autor 
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Os ajustes feitos nos parâmetros do inversor, vistos na Tabela 6, foram feitos para converter os 

valores de 4 a 20mA, lidos pelo inversor de frequência, em valores de velocidade (em m/s), em 

que o máximo valor lido no fundo de escala do transmissor de velocidade é 15 m/s, configurado 

no parâmetro P528. Além disso, o ganho na entrada analógica foi de 1,03 o que implica em 

uma pequena correção no valor lido na entrada.  

Tabela 6 – Ajuste dos parâmetros do inversor de frequência para leitura de velocidade  

Parâmetro do inversor Descrição Valor 

P234 Ganho da entrada analógica A1 1,03 

P235 Sinal de entrada analógica A1 1 = 4 a 20mA 

P236 Offset da entrada analógica 0 

P526 Filtro da variável de processo 20ms 

P528 Fator de escala da variável de processo 15 

Fonte: Autor 

 

Com a utilização de um filtro de 20ms, no parâmetro P526 do inversor, a leitura da velocidade 

do ar apresentou pouca oscilação para uma frequência fixa, o que possibilitou uma visualização 

dos dados pouco ruidosa, mesmo que isso cause um pequeno atraso na aquisição dos dados e 

no controle da velocidade. O Gráfico 1, consiste em um objeto gráfico do sistema de supervisão, 

mostrando que a comunicação modbus apresentou um bom funcionamento para a leitura do 

fluxo de secagem. 

 

4.2  Medição da temperatura e umidade 

 

O sistema de medição da temperatura de secagem funcionou de forma satisfatória e no Gráfico 

2 é possível observar que o sensor PT-100 apresenta a variação temporal da temperatura em 

função de uma ação de controle, comprovando o funcionamento do sensor.  
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Gráfico 2 – Temperatura lida pelo sensor PT – 100 x tempo 

Fonte: Autor 

O comportamento aparentemente ruidoso da leitura da temperatura na verdade condiz com a 

resposta da temperatura à ação de controle na qual está submetida, pois durante esses períodos 

de oscilação o motor é desligado, ocasionando em um rápido aumento de temperatura. Ao 

religar o sistema de ventilação, a temperatura decai.  

A leitura da temperatura e umidade das bandejas, feita pelos sensores DTH22, podem ser 

observadas na Figura 23, que retrata um recorte de uma das telas do sistema de supervisão. 

Nessa figura, também é possível ver o funcionamento do transmissor RHT, que realiza a leitura 

da temperatura e umidade do ambiente externo. Como utilizada somente a bandeja 2 no teste 

de secagem, foram feitas as medições de temperatura e umidade relativa do ar de secagem 

somente na entrada da câmara de aquecimento e na saída da bandeja. As demais medições não 

foram necessárias pois não havia produto nas outras bandejas, resultando em leituras 

inexistentes (“?????”) no sistema de supervisão Elipse E3. 

 

Figura 23 - Leitura dos sensores de umidade e temperatura 

Fonte: Autor 
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4.3  Medição da massa do produto 

 

Para mensurar a massa do produto em tempo real foi preciso fazer uma calibração estática das 

células de carga nas bandejas. O procedimento consistiu em inserir massas conhecidas de milho 

em cada bandeja e então foi registrada a tensão equivalente. Dessa forma, foi possível obter 

uma relação linear entre massa e tensão. A curva obtida para a bandeja 1 está no Gráfico 3 e os 

resultados dessa calibração foram ótimos, com o valor de R2
 = 1.  

 

Gráfico 3 - Correlação da massa x tensão para a bandeja 1 

Fonte: Autor 

 

A equação ( 4.1 ) é utilizada para calcular a massa de produto de acordo com a tensão lida da 

bandeja 1:  

𝑚 = 1020,5582 ⋅ 𝑇𝑚𝑉 − 10478,4381 ( 4.1 ) 

Sendo 𝑚 a massa do produto em gramas e 𝑇𝑚𝑉 a tensão lida em milivolts. Os dados utilizados 

para obter o Gráfico 3 estão na Tabela 7: 
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Tabela 7 - Valores de tensão lidos na bandeja 1 para diversas massas de produto 

Tensão 

 nas células de carga 

 (mV) 

Massa de 

produto 

na Bandeja  

(g) 

Massa de produto 

 estimada (g) 

Resíduo  

(g) 

Erro  

relativo  

(%) 

10,28014463 0,00 4,05 -4,05 0,000 

10,37314580 100,46 98,96 1,50 1,493 

10,47114694 200,27 198,98 1,29 0,646 

10,56964806 300,54 299,50 1,04 0,345 

10,66614925 400,15 397,99 2,16 0,540 

10,76415042 500,09 498,00 2,09 0,417 

10,86322851 600,12 599,12 1,00 0,167 

10,96215276 700,49 700,08 0,41 0,059 

11,06315392 800,41 803,15 -2,74 -0,343 

11,15915507 900,39 901,13 -0,74 -0,082 

11,25815625 1000,36 1002,17 -1,81 -0,180 

11,50215919 1250,28 1251,18 -0,90 -0,072 

11,74616205 1500,50 1500,20 0,30 0,020 

11,99316495 1752,54 1752,28 0,26 0,015 

12,23816800 2000,40 2002,32 -1,92 -0,096 

12,48117090 2250,35 2250,32 0,03 0,001 

12,72417377 2500,41 2498,32 2,09 0,084 

Fonte: Autor 

 

Da mesma maneira, a curva para a bandeja 2 está no Gráfico 4. Novamente os resultados foram 

ótimos, com o valor de R2
 = 1.  

 

Gráfico 4 - Correlação da massa x tensão para a bandeja 2 

Fonte: Autor 

R² = 1,0000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

11,50 12,50 13,50 14,50 15,50

M
a

ss
a

 (
g

)

Tensão (mV)

Observado

Estimado

(Linear)



60 

 

 

A equação ( 4.2 ) foi obtida para essa bandeja: 

𝑚 = 1001,8373 ⋅ 𝑇𝑚𝑉 − 11949,6599 ( 4.2 ) 

E os dados utilizados estão na Tabela 8: 

Tabela 8 - Valores de tensão lidos na bandeja 2 para diversas massas de produto 

Tensão  

nas células de carga  

(mV) 

Massa de 

produto 

na Bandeja  

(g) 

Massa de produto  

estimada 

 (g) 

Resíduo  

(g) 

Erro  

relativo  

(%) 

11,93 0,00 3,22 -3,22 0,000 

12,03 100,40 102,40 -2,00 -1,992 

12,13 200,35 200,58 -0,23 -0,114 

12,22 300,29 297,76 2,53 0,844 

12,33 400,45 398,94 1,51 0,377 

12,43 500,40 499,13 1,27 0,255 

12,53 600,45 599,69 0,76 0,126 

12,63 700,09 700,49 -0,40 -0,058 

12,73 800,15 800,68 -0,53 -0,066 

12,82 900,29 898,86 1,43 0,159 

12,93 1000,46 1000,04 0,42 0,042 

13,18 1250,79 1251,50 -0,71 -0,057 

13,42 1500,72 1497,95 2,77 0,184 

13,67 1750,84 1747,41 3,43 0,196 

13,93 2000,43 2005,88 -5,45 -0,273 

14,18 2250,20 2254,34 -4,14 -0,184 

14,42 2500,37 2500,79 -0,42 -0,017 

14,67 2750,49 2750,25 0,24 0,009 

14,92 3000,44 2997,70 2,74 0,091 

Fonte: Autor 

As curvas e equações foram obtidas com o sistema de ventilação desligado, ou seja, sem 

influência do fluxo do ar de secagem. Entretanto, foram realizados testes levando em 

consideração esse fator, para diversos valores de fluxo de ar e de massas. Porém, como pode 

ser observado na Figura 24 e Figura 25, para variadas massas a influência do fluxo de ar sobre 

a tensão nas células não se manteve constante, dificultando a obtenção de uma equação que 

descrevesse a massa em função da tensão e da velocidade. Seria necessário, portanto, 

desenvolver uma modelagem adequada a esse comportamento, o que poderá ser feito em 

trabalhos futuros. Assim, a calibração obtida pelas equações ( 4.1 ) e ( 4.2 ) foi mantida. 
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Figura 24 - Curvas de variação da tensão em função do fluxo de ar para várias massas na bandeja 1 

Fonte: Autor 

 

Figura 25 - Curvas de variação da tensão em função do fluxo de ar para várias massas na bandeja 2 

Fonte: Autor 

Devido aos motivos supracitados, a aquisição dos valores de tensão para o cálculo da massa foi 

feita somente com a ventilação desligada. Assim, a massa foi mensurada a cada 120s pelo 

sistema de pesagem feito com as células de carga. Ou seja, a cada 2 minutos, o motor foi parado 

e então a aquisição dos dados de massa foi feita. O motor recomeçava a girar em sua velocidade 

condizente ao fluxo de ar desejado após 17s, tempo necessário para que o sistema de pesagem 

se estabilizasse e registrasse a massa atual. Esse comportamento pode ser visto na Figura 26: 
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Figura 26 - Medição da massa de produto com desligamento automático do sistema de ventilação 

Fonte: Autor 

 

4.4  Controle do fluxo de ar de secagem 

 

Para o controle do fluxo de secagem, primeiramente obteve-se a função transferência dessa 

malha, em que a entrada corresponde a frequência imposta pelo inversor e a saída é a velocidade 

do ar. Para tal, foi imposto um degrau de frequência de 20Hz, e obtida a resposta em fluxo de 

ar, descrita na Figura 27. 

 

Figura 27 - Gráficos da resposta em fluxo do ar de secagem a um degrau de Hz 

Fonte: Autor 
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Com base nisso, foi utilizado o bloco de identificação de sistemas do software Matlab™ 

(Systems Identification) e então obtida a função transferência em malha aberta a seguir ( 4.3 )  

G =
0,019

s + 1,378
 ( 4.3 ) 

Na Figura 28, é possível observar que o comportamento da resposta ao degrau de 20Hz da 

função transferência obtida é muito próximo ao comportamento real do sistema.  

 

Figura 28 - Gráficos da resposta da função transferência da malha de vazão a um degrau de 20Hz 

Fonte: Autor 

Já os ganhos proporcional e integral utilizados foram os ganhos do padrão de fábrica do inversor 

de frequência (Kp = 1, Ki = 1, Kd = 0) pois tais valores se mostraram adequados, e, portanto, 

não foram modificados. De acordo com a equação ( 2.7 ) , o controlador resultante está na 

equação ( 4.4 ): 

𝑀𝑉(𝑡) = 1 ⋅ [𝐸(𝑡) + 1 ⋅ ∫𝐸(𝑡)𝑑𝑡] ( 4.4 ) 

 Como pode ser visto na Figura 29, esses valores foram adequados para uma boa resposta do 

controle de velocidade. Mesmo não sendo ganhos ótimos para o controlador, são valores que 

atendem bem e, portanto, a otimização desse controle poderá ser feita em trabalhos futuros.  
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Figura 29 - Gráfico da resposta do fluxo de secagem controlado 

Fonte: Autor 

Para a secagem, o controle pode ser observado na Figura 30.  

 

Figura 30 - Gráfico do controle do fluxo de ar durante a secagem 

Fonte: Autor 
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As oscilações nos valores de velocidade ocorrem, pois, uma vez que a calibração do sistema de 

pesagem foi feita para velocidades nulas do ar de secagem, o motor foi desligado nos momentos 

de aquisição da massa. Apesar dessas variações, ao religar o ventilador, o controle proporcional-

integral foi capaz de retomar o valor desejado de fluxo do ar entre os intervalos de aquisição. 

 

4.5  Controle da temperatura de secagem 

 

De maneira análoga ao controle do fluxo de secagem, a função transferência da malha de 

temperatura foi obtida pelo método de identificação de sistemas. Entretanto, foram obtidas 

funções transferência diferentes para alguns fluxos de ar, pois foi percebido que a oscilação do 

fluxo do ar altera de forma significativa o valor da temperatura. A Tabela 9, contém as 

respectivas funções transferência de acordo com os fluxos: 

Tabela 9 - Funções transferência da malha de temperatura para alguns fluxos de ar 

Fluxo (𝑚3𝑚−2𝑠−1) Função Transferência 

0,3 
0,001925

𝑠 + 0,00232
 

0,5 
0,01153 𝑠2  −  0,001546 𝑠 +  2,986𝑒−5

𝑠2 +  0,02414 𝑠 +  7,422𝑒−5
     

0,7 
0,001399

𝑠 + 0,003573
 

Fonte: Autor 

A função transferência de primeira ordem, utilizada nos fluxos de 0,3 e 0,7 𝑚3𝑚−2𝑠−1, representa 

bem o comportamento do sistema, mas o sistema de segunda ordem descreve melhor o sistema 

para um fluxo de 0,5 𝑚3𝑚−2𝑠−1. 

Na Figura 31, está contida a resposta da função transferência da malha de temperatura para um 

fluxo do ar de secagem de 0,5 𝑚3𝑚−2𝑠−1, juntamente com a temperatura real para um degrau 

de 20 % (1V) de potência do conversor.  
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Figura 31 - Gráficos da resposta da temperatura a um degrau de 20% 

Fonte: Autor 

 

O projeto do controlador de temperatura foi feito utilizando-se o método de auto sintonia 

disponibilizado pelo próprio controlador NOVUS. De acordo com Novus N1200 (2019): 

 

“No início da sintonia automática o controlador tem o mesmo 

comportamento de um controlador Liga/Desliga (controle ON/OFF), 

aplicando atuação mínima e máxima ao processo. Ao longo do 

processo de sintonia a atuação do controlador é refinada até sua 

conclusão, já sob co trol  PID ot     do ”(p.10) 

 

A execução desse método está contida na Figura 32: 
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Figura 32 - Auto sintonia do controlador NOVUS N1200 

Fonte: Autor 

 

Enquanto a equação ( 2.7 ) descreve o modelo geral de controladores PID, o controlador 

NOVUS N1200 trabalha com um modelo modificado, em que os ganhos proporcional, integral 

e derivativo se denominam banda proporcional 𝑃𝑏 , taxa integral e 𝐼𝑟 e tempo derivativo 𝐷𝑡, 

como pode ser visto na equação (NOVUS, 2019): 

 
𝑀𝑉(𝑡) =

100

𝑃𝑏
⋅ [𝐸(𝑡) + 𝐼𝑟 ⋅ ∫𝐸(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐷𝑡 ⋅

𝑑𝐸(𝑡)

𝑑𝑡
] ( 4.5 ) 

Os valores dos ganhos obtidos para o controlador de temperatura estão na Tabela 10: 

Tabela 10 - Ganhos do controlador de temperatura 

𝑃𝑏 1,90 

𝐼𝑟 0,28 

𝐷𝑡 25,00 

Fonte: Autor 

Conforme pode ser visto na Figura 33, o controle se mostrou eficaz para os ganhos utilizados, 
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Figura 33 - Gráficos da resposta do controlador para um set point de 60°C 

Fonte: Autor 

 

Já a Figura 34 mostra o controle de temperatura durante a secagem. O controle tem um 

comportamento oscilatório pois a cada aquisição do valor da massa do produto, o sistema de 

ventilação é desligado, causando um rápido aumento da temperatura. Porém, é possível 

verificar que o controlador é capaz de manter a temperatura em uma faixa muito próxima à 

temperatura desejada.  

 

Figura 34 – Atuação do controle de temperatura durante a secagem para um set point de 70°C 
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4.6  Configuração modbus 

 

A comunicação modbus funcionou muito bem para praticamente todos os dispositivos, exceto 

para o Arduino Mega, o qual apresentou esporádicas falhas de leitura, mas sem haver queda 

total de comunicação.  

Os instrumentos da planta foram configurados individualmente, por meio das IHM’s ou 

softwares próprios. A Figura 35 retrata o diagrama de rede dos dispositivos da planta de 

secagem: 

 

Figura 35 - Diagrama de rede Modbus 

Fonte; Autor 

 

Entretanto, o Arduino não apresenta o hardware necessário para uma comunicação em rede 

RS485. Por esse motivo, foi utilizado o conversor MAX485, visto na Figura 36, o que torna 

possível a conversão do protocolo TTL, intrínseco ao arduino, para o protocolo RS485, de 

acordo com Filipeflop (2019). A configuração modbus desse dispositivo é feita por meio da 

biblioteca arduino-modbus-slave, disponível em Google Code (2019). 
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Figura 36 - Conversor RS485-TTL 

Fonte: FILIPEFLOP (2019) 

 

O algoritmo utilizado para a leitura e/ou escrita dos servo-motores e os sensores DHT22 no 

Arduino estão no APÊNDICE A , e o APÊNDICE B contêm uma modificação feita na 

biblioteca Modbus para utilização do dispositivo MAX485.  

Para a comunicação modbus, foi estabelecido o seguinte padrão:  

• Baud rate: 9600. 

• Paridade: Sem Paridade. 

• Quantidade de bits: 8. 

• Bits de Parada: 1. 

E os endereços de cada dispositivo pode ser visto na Tabela 11: 

Tabela 11 - Endereços Modbus dos dispositivos do sistema de secagem 

Dispositivo Endereço modbus 

Inversor de Frequência 
1 

Controlador de Temperatura 
2 

Arduino 
3 

Módulo de Pesagem 
4 

Medidor de Energia 
6 

DigiRail 2A 
7 

Fonte: Autor 
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No APÊNDICE C é possível encontrar o mapa Modbus utilizado para cada dispositivo, 

contendo os registradores necessários na aquisição dos dados triviais para o funcionamento do 

secador. Cada endereço de memória corresponde a uma variável usada no sistema de supervisão 

e controle para: configurações de parâmetros dos equipamentos remotamente; leitura das 

variáveis de processo; acionamento remoto de comandos; dentre outras funcionalidades. O 

parâmetro N1 corresponde ao endereço modbus do dispositivo. N2 é a operação modbus 

utilizada, N3 geralmente é nulo e N4 é o endereço do registrador associado à Tag. 

Ao ligar o sistema de secagem, a rede se manteve estável e, portanto, as configurações foram 

adequadas. Além disso, o funcionamento da rede modbus validou a utilização do conversor 

NOVUS USB-i485. 

4.7  Sistema de supervisão 

 

A tela inicial, contida na Figura 37, consiste na apresentação do projeto, com seus autores e 

contribuidores, além de contar com dois módulos de inicialização: somente o sistema 

supervisório, ou seja, sem configurações iniciais de secagem, e um módulo de secagem, que 

inicializa a tela de parâmetros inicias, visto na Figura 38 , que permite ao usuário configurar o 

tipo do produto, teor de água desejado e condições de secagem desejadas.  

 

Figura 37 - Tela inicial do sistema de supervisão 

Fonte: Autor 
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Figura 38 - Tela de configurações iniciais da secagem 

Fonte: Autor 

As demais telas do sistema não variam conforme o módulo selecionado, porém somente no 

módulo de secagem os controles automáticos da secagem são iniciados, ligando o sistema de 

ventilação e de temperatura. 

As telas seguem um padrão de tamanho, em que a parte superior se refere ao menu de seleção 

de telas e informações de data e hora do processo, como na Figura 39. A parte central tem os 

objetos relativos à tela específica, ou seja, gráficos, displays, elementos textuais e imagens. A 

tela inferior sempre irá exibir a temperatura do ar de secagem, fluxo do ar de secagem e energia 

gasta, que, exceto a última, são as principais variáveis a serem controladas. Essa última parte 

está contida na  

 

Figura 39 - Tela menu 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 40 - Tela inferior 

Fonte: Autor 
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A tela de visão geral, que pode ser vista na Figura 41, contém as informações gerais da secagem, 

principalmente os dados do produto a ser seco e condições do ar de secagem. Por meio dessa 

tela é possível controlar as válvulas borboletas do secador e alterar os setpoints da secagem. 

Nessa tela, é possível visualizar as condições ambientais de temperatura e umidade. 

 

Figura 41 - Tela de visão geral do sistema de secagem 

Fonte: Autor 

 

Na Figura 42, é possível ver a tela de controle de temperatura. Nessa tela, há dois gráficos que 

condizem com a leitura da variável de processo (PV - temperatura atual), setpoint (SP -

temperatura desejada) e a variável manipulada (MV - porcentagem de ação de controle do 

conversor de potência). O gráfico superior pode exibir o PV e SP simultaneamente ou somente 

uma dessas variáveis, conforme a seleção na caixa de seleção à direita dos gráficos.  

O gráfico do MV só será exibido caso essa opção seja selecionada.  
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Figura 42 - Tela do controle de temperatura (modo manual) 

Fonte: Autor 

 

Na tela de controle de temperatura é possível selecionar o modo de controle (manual ou 

automático). Para cada seleção, há diferentes objetos de tela disponíveis: 

• Manual: 

o Alteração manual da porcentagem da ação de controle. 

• Automático: 

o Seleção de método de controle (ON/OFF – PID), visto na Figura 43: 

▪ Para seleção de PID, é possível configurar os ganhos proporcional, 

integral e derivativo; 

▪ Para seleção de ON/OFF será habilitada a configuração da histerese. 
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Figura 43 - Tela do controlador de temperatura (modo automático e PID) 

Fonte: Autor 

 

Há a opção de visualização de dados em tempo real e/ou históricos. Ao selecionar dados 

históricos, um objeto de pesquisa será disponibilizado, tal como na Figura 44. Isso permite 

selecionar as datas inicial e final para visualização. Como esse objeto é o mesmo para qualquer 

tela, um exemplo da tela de controle de vazão foi utilizado.  

 

Figura 44 - Pesquisa por dados históricos nos gráficos (tela de controle de vazão) 

Fonte: Autor 
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Já o objeto “PDF” emite um relatório do gráfico atual da tela. Um exemplo de relatório está na 

Figura 45. 

 

Figura 45 - Exemplo de relatório gráfico do sistema de secagem 

Fonte: Autor 

 

A tela de controle de vazão, vista na Figura 46,  contém objetos gráficos análogos aos da tela 

de controle de temperatura, com o mesmo princípio de funcionamento, com a diferença somente 

nas variáveis físicas lidas ( PV – Fluxo do ar de secagem, SP – Fluxo do ar desejado, MV – 

Porcentagem da frequência do controlador, entre a máxima e mínima definida) 
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Figura 46 - Tela de controle de vazão 

Fonte: Autor 

 

É possível configurar o modo de controle do motor, em que caso seja manual, será possível 

alterar manualmente a frequência do inversor. Caso o modo de comando esteja em “Local”, a 

frequência será definida por um potenciômetro no painel de comando.  

No modo automático é possível definir os ganhos do controle PID e o set-point em fluxo de ar. 

Independentemente do modo, é possível ligar e desligar o motor a qualquer instante.  

O botão de configuração do inversor inicializa uma tela que permite ajustar alguns parâmetros 

de controle do motor, além da configuração dos parâmetros de escala da variável de entrada, 

como pode ser observado na Figura 47. 
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Figura 47 - Tela de configurações do inversor de frequência 

Fonte: Autor 

 

A tela de energia contém as informações da leitura de parâmetros elétricos da malha de 

temperatura, além de haver um botão que permite zerar a leitura atual. Tais informações estão 

na Figura 48. 

 

Figura 48 - Tela de leitura do consumo de energia da malha de temperatura 

Fonte: Autor 
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Na tela de secagem, existe a possibilidade de visualização gráfica do teor de água em tempo 

real ou histórico, tal como os demais objetos gráficos. Ainda é possível visualizar informações 

dos teores de cada bandeja individual ou simultaneamente.  

Também essa tela contém um botão que ao ser clicado finaliza a secagem manualmente, 

salvando os dados finais de secagem em um banco de dados e desligando os atuadores. A tela 

de secagem está na Figura 49. 

 

Figura 49 - Tela de visualização dos teores de água (secagem) 

Fonte: Autor 

 

A tela de variação das massas, contida na Figura 50, permite a leitura da tensão das células de 

carga, visualização gráfica das massas nas bandejas e, ainda, contém um módulo de calibração 

das células de carga (Figura 51). 
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Figura 50 - Tela de visualização das massas nas bandejas 

Fonte: Autor 

 

Figura 51 - Tela de calibração das células de carga 

Fonte: Autor 
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Por fim, na tela de registros, vista na Figura 52, é possível pesquisar os dados históricos das 

variáveis da secagem, por meio de um filtro por data ou por código de secagem. Ainda é 

possível selecionar entre alguns tipos de visualização dos dados. 

 

Figura 52 - Tela de registros históricos 

Fonte: Autor 

 

Essa tela contém um objeto “Lixeira” que permite a exclusão de dados da secagem e um objeto 

exportador, que exporta os dados da secagem em formato .csv (comma-separated values). O 

objeto de atualização atualiza os dados para exibir os últimos registrados. 

O botão “Sair” é capaz de fechar o sistema de supervisão e desligar os atuadores logo em 

seguida, caso o usuário dê resposta afirmativa as caixas de pergunta que serão abertas ao clicar 

neste botão.  

O sistema de supervisão foi uma excelente ferramenta para visualização das variáveis do 

processo, configuração de alguns dispositivos e registro dos dados referentes a secagem. O 

supervisório tornou possível o envio de comandos remotos aos controladores e atuadores, além 

da atualização em tempo real de algum parâmetro da secagem. 
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4.8  Validação da secagem 

 

O teste da secagem foi feito utilizando-se uma massa de 1452,24g de milho e foram definidos 

os valores de 0,35 𝑚3𝑚−2𝑠−1 e 70°C para o fluxo do ar e temperatura de secagem, 

respectivamente. 

Pelo método do micro-ondas, foi obtido um teor de água inicial de 24%, e o teor de água 

desejado foi definido como 8%, o que resulta em uma massa de produto de 1199,67 g, calculada 

pela equação ( 3.13 ).  

No Gráfico 5 há variação da massa durante a secagem. Como é possível observar, o valor de 

massa foi mantido por 2 minutos, enquanto não era feita uma nova aquisição. Também é 

possível ver que o produto atingiu a massa desejada após 2h26min10s, que corresponde ao 

tempo de duração da secagem para um teor de 8%.  

 

Gráfico 5 – Variação da massa do alimento ao longo do tempo 

Fonte: Autor 

 

O Gráfico 6 mostra a variação do teor de água ao longo do tempo, comprovando o 

funcionamento do sistema de secagem.  
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Gráfico 6 - Variação do teor de água ao longo do tempo 

Fonte: Autor 

 

A umidade relativa medida de equilíbrio da secagem foi de 15,4%, medida pelo DHT22 e a 

temperatura de secagem foi de 70 °C. Utilizando os parâmetros do milho, obtidos na Tabela 1, 

foi calculado o teor de água de equilíbrio, utilizando-se a equação ( 2.6 ). Então, o teor de 

equilíbrio do foi de 4,45% (b.u), o que significa que caso a secagem não fosse interrompida, a 

tendência era que o produto atingisse o teor de água igual ao de equilíbrio.  

Uma vez obtido esse valor, foi possível determinar, por meio de regressão, a equação da razão 

de equilíbrio do modelo de Lewis-Page (equação ( 2.6 )), resultando em: 

𝑀𝑟 = exp(− 0,0008211 ⋅ 𝑡
 0,8421 ) ( 4.6 ) 

Os valores da razão do teor de água em função do tempo em segundos podem ser vistos no 

Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Razão do teor de água pelo modelo de Lewis-Page 

Fonte: Autor 

 

Os valores estimados foram muito próximos dos valores observados, resultando em um 

coeficiente de determinação 𝑅2 =  0,9979. 
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 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos, foi possível constatar um bom aprimoramento do sistema de 

secagem, e isso ocorreu pois todos os testes e calibrações visavam melhor precisão nos dados 

e evidenciavam possíveis falhas a serem corrigidas. Além disso, para os fins didáticos, a 

metodologia utilizou-se de diversos conteúdos interdisciplinares, tais como: Instrumentação, 

Teorias de Controle, Acionamentos Elétricos, Redes Industriais, Sistemas Embutidos, 

Programação, dentre outros. 

Os materiais utilizados foram bem adequados, e os que não se encaixavam à proposta, foram 

substituídos. Além disso, a maior parte estrutural do projeto já estava construída antes deste 

trabalho ser iniciado, o que facilitou os ensaios. 

O sistema de aquisição de dados em tempo real funcionou de forma satisfatória uma vez que 

foi possível obter os valores de todas as variáveis físicas necessárias para o funcionamento do 

secador em tempos de aquisição adequados. Entretanto, apesar do sistema de leitura de umidade 

e temperatura das bandejas estar funcionando, ainda é necessário corrigir as esporádicas falhas 

de comunicação atreladas a esse sistema, investigando interferências físicas e formas de 

melhorar o algoritmo de leitura modbus. Por outro lado, o restante dos dispositivos funcionou 

muito bem, o que comprova o bom funcionamento da rede modbus.  

A fonte de coleta de dados designada foi o sistema supervisório, que seria concebido aos 

poucos, conforme andamento do projeto. Dessa maneira, para cada passo realizado, parte da 

supervisão foi sendo construída, resultando em uma quantidade vasta de amostras confiáveis e 

precisas. Um exemplo se trata da calibração das células de carga utilizadas na pesagem 

automática, em que os valores de tensão obtidos eram exibidos e registrados pelo sistema de 

supervisão, e as amostras coletadas foram estudadas para que fosse obtida a melhor curva de 

calibração dos sensores.  

Os controles de temperatura e fluxo do ar de secagem funcionaram bem e atenderam aos 

requisitos de estabilidade, precisão, robustez e tempo de resposta, necessários para um sistema 

de secagem de produtos.  

Também foi possível mensurar o consumo de energia elétrica do sistema de temperatura, além 

de informações sobre fator de potência e demandas máximas. Porém, não foi mensurado o 
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consumo total do sistema, mas para o fim didático do sistema de secagem, a medição na malha 

de temperatura consiste em um bom resultado.  

A utilização do software Elipse E3 para a confecção do sistema de supervisão e controle 

facilitou bastante a integração de todos os dispositivos e a visualização das informações por 

meio de objetos com displays e gráficos em tempo real. A característica de orientação a objetos 

e a disponibilidade de drivers e vários materiais de consulta mostrou que esse software é uma 

boa opção para fins didáticos e para desenvolvimento de sistemas automáticos. 

Os resultados obtidos após a realização da secagem do milho, mostraram que o sistema 

funcionou muito bem, mas requer melhorias na aquisição da massa em tempo real. Uma 

possível melhoria é o desenvolvimento de uma calibração em tempo de execução, em que as 

variações no fluxo de ar seriam lidas e suas influências seriam compensadas pelo sistema de 

calibração. 

Por fim, o aprimoramento do sistema automático de secagem de produtos agrícolas mostrou-se 

um excelente meio para otimizar processos, para o desenvolvimento de novos sistemas 

computacionais, mas, para o fim didático o qual foi proposto, esse trabalho têm um grande 

potencial para ser utilizado como ferramenta de ensino e aprendizado dos alunos do curso 

técnico de Automação Industrial do IFMG, bem como aos alunos de outras instituições e 

também de cursos superiores em áreas afins.  
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 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros é sugerido uma melhoria no modo de aquisição das massas do produto 

em tempo real, descartando a necessidade de desligar o motor para se obter os teores de água. 

Uma das soluções para esse problema é encontrar um modelo que descreva o comportamento 

das tensões da célula de carga para determinadas massas e fluxo de ar e então utilizar um soft 

sensor para fazer uma compensação dinâmica das tensões nas células. 

Outra sugestão é otimizar os controladores de temperatura e fluxo de ar de secagem, 

encontrando ganhos que melhorem a resposta do sistema. Além disso, poderia se utilizar uma 

análise de dados históricos de secagem para determinar condições ideais para o fluxo e 

temperatura, de forma que o produto atinja os teores desejados de forma mais rápida e com 

menor consumo energético. 

O método de recirculação do ar de exaustão, abordado na tese de Rodrigues (2010), poderia ser 

desenvolvido, uma vez que o sistema está integrado e é possível obter informações de todas as 

variáveis do processo. A utilização da recirculação poderia se basear em uma massa de dados 

que correlaciona as variáveis de processo e o gasto de energia elétrica, selecionando o melhor 

ponto de abertura ou fechamento das válvulas. 

Por fim, o sistema de supervisão poderia ser inserido em um servidor online, de modo que os 

usuários possam utilizá-lo à distância, seja por meio de computadores, seja por meio de 

smartphones. Isso possibilitaria aquisição de dados remotamente, o que poderia facilitar 

determinadas análises já que não seria necessária a presença do usuário no laboratório. 
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APÊNDICE A – ALGORITMO DE CONTROLE DOS SERVOS E 

LEITURA DOS SENSORES DHT22 

 

//Sistema de secagem de produtos agrícolas Versão 2.0 

#include <Arduino.h> 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

#include <Servo.h> 

#include <DHT.h> 

//Bibliotecas Modbus 

#include <modbus.h> 

#include <modbusDevice.h> 

#include <modbusRegBank.h> 

#include <modbusSlave.h> 

 

#define SEND_RECEIVE_PIN 2 

#define DHTPIN1 4     // define pino do sesnor 1 

#define DHTTYPE1 DHT22 // DHT 22 

#define DHTPIN2 5      // define pino do sensor 2 

#define DHTTYPE2 DHT22 //DHT22 

#define DHTPIN3 6      // define pino do sensor 3 

#define DHTTYPE3 DHT22 //DHT22 

#define DHTPIN4 7      // define pino do sensor 3 

#define DHTTYPE3 DHT22 //DHT22 

 

#define SERVO1_PIN 8 

#define SERVO2_PIN 9 

#define SERVO3_PIN 10 

 

#define SERVO1_INITIAL_ANGLE 90 

#define SERVO2_INITIAL_ANGLE 180 

#define SERVO3_INITIAL_ANGLE 90 

 

#define SCAN_TIME 25 //Tempo de scan para comunicar com o E3 

 

/*Fatores de Calibracao do DHT */ 

#define adjustFactor 100 

#define calibrationFactor 0  

 

DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE1); // nomeia sensor 1 

DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE2); //nomeia sensor 2 

DHT dht3(DHTPIN3, DHTTYPE3); //nomeia sensor 3 

 

int time_now = 0; 

int period = SCAN_TIME; 

 

Servo servo1; //Inclusao do servo 1 

Servo servo2; //Inclusao do servo 2 

Servo servo3; //Inclusao do servo 3 

 

modbusDevice regBank; 

modbusSlave slave; 

 

//Declaracao das funcoes 

 

void obter_temp_umidade_modbus(void); 

void setar_angulo_servo_motor_modbus(void); 
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void setup() 

{ 

  /******************Definições da Serial************************/ 

 // Serial.begin(9600); // velocidade da transmissÃ£o de dados 

  //Serial.flush();     //Limpando a memoria do serial 

 

  /*******************Definições do Modbus*****************************/ 

   

  //Setando Endereco Modbus do Arduino 

  regBank.setId(3); 

   

  /**************Definiçoes dos pinos***************************/ 

 

  //Definição do pinos do servo 

  servo1.attach(SERVO1_PIN);  //Pino do servo+arduino 

  servo2.attach(SERVO2_PIN);  //Pino do servo+arduino 

  servo3.attach(SERVO3_PIN);  //Pino do servo+arduino 

  

  /*Escrita inicial */ 

  servo1.write(SERVO1_INITIAL_ANGLE);  //Servo setado com valor zero 

  servo2.write(SERVO2_INITIAL_ANGLE);  //Servo setado com valor zero 

  servo3.write(SERVO3_INITIAL_ANGLE);    //Servo setado com valor zero 

  pinMode(13,OUTPUT);   

   

  /***********************Adicao dos registradores Modbus****************/ 

   

  //DHT 

  regBank.add(30001); 

  regBank.add(30002); 

  regBank.add(30003); 

  regBank.add(30004); 

  regBank.add(30005); 

  regBank.add(30006); 

  regBank.add(30007); 

 

  //Servos 

  regBank.add(40001); 

  regBank.add(40002); 

  regBank.add(40003); 

//  regBank.add(40004); 

 

  //Envia para o banco de registradores as definições 

  slave._device = &regBank; 

 

  // Initialize the serial port for coms at 9600 baud 

  slave.setBaud(9600); 

  slave.setSendReceivePin(SEND_RECEIVE_PIN); // Seta o pino que irá 

configurar para envio e recebimento de dados 

  

//  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() 

{ 

    obter_temp_umidade_modbus(); 

    setar_angulo_servo_motor_modbus(); 

    slave.run(); 

} 

void obter_temp_umidade_modbus() 

{ 

  //Enviar Para o ModBus 
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  regBank.set(30001, (word)(adjustFactor*(dht1.readHumidity() + 

calibrationFactor))); 

  regBank.set(30002, (word)(adjustFactor*dht1.readTemperature())); 

  regBank.set(30003, (word)(adjustFactor*(dht2.readHumidity() + 

calibrationFactor))); 

  regBank.set(30004, (word)(adjustFactor*dht2.readTemperature())); 

  regBank.set(30005, (word)(adjustFactor*(dht3.readHumidity() + 

calibrationFactor))); 

  regBank.set(30006, (word)(adjustFactor*dht3.readTemperature())); 

} 

void setar_angulo_servo_motor_modbus() 

{ 

  servo1.write(180 - regBank.get(40001)); 

  servo2.write(180 - regBank.get(40002)); 

  servo3.write(regBank.get(40003)); 

} 
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APÊNDICE B – ALGORITMO DE LEITURA MODBUS MODIFICADO 

 

#include <modbusSlave.h> 

#include <modbus.h> 

#include <modbusDevice.h> 

#include <Arduino.h> 

 

modbusSlave::modbusSlave() 

{ 

} 

/* 

Set the Serial1 Baud rate. 

Reconfigure the UART for 8 data bits, no parity, and 1 stop bit. 

and flush the Serial1 port. 

*/ 

void modbusSlave::setBaud(word baud) 

{ 

 _baud = baud; 

 //calculate the time perdiod for 3 characters for the given bps in ms. 

 _frameDelay = 24000/_baud; 

 _MAX_ARDUINO_BUFFER_SIZE = 8; // Maximum value from modbus received 

message. 

 Serial1.begin(baud); 

 Serial.begin(9600); 

 Serial1.flush(); 

 

} 

 

/* 

Retrieve the Serial1 baud rate 

*/ 

word modbusSlave::getBaud(void) 

{ 

 return(_baud); 

} 

 

/* 

Generates the crc for the current message in the buffer. 

*/ 

 

void modbusSlave::setSendReceivePin(int send_receive_pin) 

{ 

 _send_receive_pin = send_receive_pin; 

 pinMode(send_receive_pin, OUTPUT); 

 digitalWrite(send_receive_pin,LOW); 

} 

 

int modbusSlave::getSendReceivePin(void) 

{ 

 return(_send_receive_pin); 

} 

 

void modbusSlave::calcCrc(void) 

{ 

 byte CRCHi = 0xFF, 

   CRCLo = 0x0FF, 

   Index, 

   msgLen, 



97 

 

 

 *msgPtr; 

 msgLen = _len-2; 

 msgPtr = _msg; 

 

 while(msgLen--) 

 { 

  Index = CRCHi ^ *msgPtr++; 

  CRCHi = CRCLo ^ _auchCRCHi[Index]; 

  CRCLo = _auchCRCLo[Index]; 

 } 

 _crc = (CRCHi << 8) | CRCLo; 

} 

 

/* 

  Checks the UART for query data 

*/ 

void modbusSlave::checkSerial(void) 

{ 

 //while there is more data in the UART than when last checked 

  

 while(Serial1.available()> _len ) 

 { 

 

  //update the incoming query message length  

  _len = Serial1.available(); 

    

  //Wait for 3 bytewidths of data (SOM/EOM) 

//  delayMicroseconds(RTUFRAMETIME); 

   

  //CountDown to check another Data 

 

  delay(_frameDelay); 

  //Check the UART again 

  } 

} 

 

/* 

Copies the contents of the UART to a buffer 

*/ 

void modbusSlave::serialRx(void) 

{ 

 byte i; 

 //allocate memory for the incoming query message  

 _msg = (byte*) malloc(_len); 

  //copy the query byte for byte to the new buffer 

 for (i=0 ; i < _len ; i++) 

  _msg[i] = Serial1.read(); 

} 

 

/* 

Generates a query reply message for Digital In/Out status update queries. 

*/ 

void modbusSlave::getDigitalStatus(byte funcType, word startreg, word 

numregs) 

{ 

 //initialize the bit counter to 0 

 byte bitn =0; 

  

 //if the function is to read digital inputs then add 10001 to the start 

register 

 //else add 1 to the start register 
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 if(funcType == READ_DI) 

  startreg += 10001; 

 else 

  startreg += 1; 

 

 //determine the message length 

 //for each group of 8 registers the message length increases by 1 

 _len = numregs/8; 

 //if there is at least one incomplete byte's worth of data 

 //then add 1 to the message length for the partial byte. 

 if(numregs%8) 

  _len++; 

 //allow room for the Device ID byte, Function type byte, data byte 

count byte, and crc word 

 _len +=5; 

 

 //allocate memory of the appropriate size for the message 

 _msg = (byte *) malloc(_len); 

 

 //write the slave device ID 

 _msg[0] = _device->getId(); 

 //write the function type 

 _msg[1] = funcType; 

 //set the data byte count 

 _msg[2] = _len-5; 

 

 //For the quantity of registers queried 

 while(numregs--) 

 { 

  //if a value is found for the current register, set bit number 

bitn of msg[3] 

  //else clear it 

  if(_device->get(startreg)) 

   bitSet(_msg[3], bitn); 

  else 

   bitClear(_msg[3], bitn); 

  //increment the bit index 

  bitn++; 

  //increment the register 

  startreg++; 

 } 

  

 //generate the crc for the query reply and append it 

 this->calcCrc(); 

 _msg[_len - 2] = _crc >> 8; 

 _msg[_len - 1] = _crc & 0xFF; 

} 

 

void modbusSlave::getAnalogStatus(byte funcType, word startreg, word numregs) 

{ 

 word val; 

 word i = 0; 

 

 //if the function is to read analog inputs then add 30001 to the start 

register 

 //else add 40001 to the start register 

 if(funcType == READ_AI) 

  startreg += 30001; 

 else 

  startreg += 40001; 

 



99 

 

 

 //calculate the query reply message length 

 //for each register queried add 2 bytes 

 _len = numregs * 2; 

 //allow room for the Device ID byte, Function type byte, data byte 

count byte, and crc word 

 _len += 5; 

 

 //allocate memory for the query response 

 

 _msg = (byte *) malloc(_len); 

 

 //write the device ID 

 _msg[0] = _device->getId(); 

 //write the function type 

 _msg[1] = funcType; 

 //set the data byte count 

 _msg[2] = _len - 5; 

 

 //for each register queried 

 while(numregs--) 

 { 

  //retrieve the value from the register bank for the current 

register 

  val = _device->get(startreg+i); 

  //write the high byte of the register value 

  _msg[3 + i * 2]  = val >> 8; 

  //write the low byte of the register value 

  _msg[4 + i * 2] = val & 0xFF; 

  //increment the register 

  i++; 

 } 

 

 //generate the crc for the query reply and append it 

 this->calcCrc(); 

 _msg[_len - 2] = _crc >> 8; 

 _msg[_len - 1] = _crc & 0xFF; 

} 

 

void modbusSlave::setStatus(byte funcType, word reg, word val) 

{ 

 //Set the query response message length 

 //Device ID byte, Function byte, Register byte, Value byte, CRC word 

 _len = 8; 

 //allocate memory for the message buffer. 

 _msg = (byte *) malloc(_len); 

 

 //write the device ID 

 _msg[0] = _device->getId(); 

 //if the function type is a digital write 

 if(funcType == WRITE_DO) 

 { 

  //Add 1 to the register value and set it's value to val 

  _device->set(reg + 1, val); 

  //write the function type to the response message 

  _msg[1] = WRITE_DO; 

 } 

 else 

 { 

  //else add 40001 to the register and set it's value to val 

  _device->set(reg + 40001, val); 

 



100 

 

 

  //write the function type of the response message 

  _msg[1] = WRITE_AO; 

 } 

 //write the register number high byte value 

 _msg[2] = reg >> 8; 

 //write the register number low byte value 

 _msg[3] = reg & 0xFF; 

 //write the control value's high byte 

 _msg[4] = val >> 8; 

 //write the control value's low byte 

 _msg[5] = val & 0xFF; 

 

 //calculate the crc for the query reply and append it. 

 this->calcCrc(); 

 _msg[_len - 2]= _crc >> 8; 

 _msg[_len - 1]= _crc & 0xFF; 

} 

 

void modbusSlave::run(void) 

{ 

 byte funcType; 

 word field1; 

 word field2; 

 int i; 

 //initialize mesasge length 

 _len = 0; 

 //check for data in the recieve buffer 

 this->checkSerial(); 

 //if there is nothing in the recieve buffer, bail. 

 if(_len == 0) 

 { 

  return;  

 } 

 

 //retrieve the query message from the Serial1 uart 

 this->serialRx(); 

  

 //if the message id is not 255, and 

 // and device id does not match bail 

 

 if( (_msg[0] != 0xFF) &&  

  (_msg[0] != _device->getId()) ) 

 {  

  Serial.flush(); 

  free(_msg); 

  return; 

 } 

 //calculate the checksum of the query message minus the checksum it 

came with. 

 this->calcCrc(); 

 

 //if the checksum does not match, ignore the message 

 if ( _crc != ((_msg[_len - 2] << 8) + _msg[_len - 1])){ 

  return; 

 } 

   

 //copy the function type from the incoming query 

 funcType = _msg[1]; 

 //copy field 1 from the incoming query 

 field1 = (_msg[2] << 8) | _msg[3]; 

 //copy field 2 from the incoming query 
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 field2  = (_msg[4] << 8) | _msg[5]; 

 //free the allocated memory for the query message 

 free(_msg); 

 //reset the message length; 

 _len = 0; 

 //generate query response based on function type 

 switch(funcType) 

 { 

 case READ_DI: 

  this->getDigitalStatus(funcType, field1, field2); 

  break; 

 case READ_DO: 

  this->getDigitalStatus(funcType, field1, field2); 

  break; 

 case READ_AI: 

  this->getAnalogStatus(funcType, field1, field2); 

  break; 

 case READ_AO: 

  this->getAnalogStatus(funcType, field1, field2); 

  break; 

 case WRITE_DO: 

  this->setStatus(funcType, field1, field2); 

  break; 

 case WRITE_AO: 

  this->setStatus(funcType, field1, field2); 

  break; 

 default: 

  break; 

  return; 

 }  

 //if a reply was generated 

 if(_len) 

 { 

  //send the reply to the Serial1 UART 

  digitalWrite(_send_receive_pin, HIGH); 

    

  for(i = 0 ; i < _len ; i++) 

   Serial1.write(_msg[i]);  

  //free the allocated memory for the reply message 

  free(_msg); 

  //reset the message length 

  _len = 0; 

 

  delay(8); 

   

 } 

 digitalWrite(_send_receive_pin, LOW); // Enable PIN to Send Data 

} 
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APÊNDICE C – MAPA MODBUS PARA OS DISPOSITIVOS DO 

SISTEMA DE SECAGEM 

 

Inversor de Frequência 

Tag Descrição N1 N2 N3 N4 
Varred

ura (s) 

CorrenteInversor Corrente de Saída do Inversor 1 8 0 4 500 

Frequencia_Saida Frequencia de Saída do Inversor 1 8 0 6 250 

Entrada_Analogica 
Entrada Analógica (Velocidade do Ar de 

Secagem) 
1 8 0 41 250 

Tempo_Acel Tempo de Aceleração do Motor 1 8 0 101 1000 

Tempo_Desacel Tempo de Desaceleração do Motor 1 8 0 102 1000 

SP_Frequencia Set Point em Frequência 1 8 0 122 500 

Frequencia_Minima Frequência Mínima do Inversor 1 8 0 134 1000 

Frequencia_Maxima Frequência Máxima do Inversor 1 8 0 135 1000 

Referencia_Situacao

_Remota 
Seleção da Referência (SetPoint) Remota 1 8 0 223 5000 

Ganho_Entrada_An

alogica 

Ganho da Entrada Analógica (Velocidade do 

Ar) 
1 8 0 235 5000 

Offset_Entrada_Ana

logica 

Offset da Entrada Analógica (Velocidade do 

Ar) 
1 8 0 237 5000 

Funcao_Saida_AO Função da Saída Analógica AO 1 8 0 252 1000 

Kp 
Ganho Proporcional do Controlador do Fluxo 

do Ar de Secagem 
1 8 0 521 5000 

Ki 
Ganho Integral do Controlador do Fluxo do Ar 

de Secagem 
1 8 0 522 5000 

Kd 
Ganho Derivativo do Controlador do Fluxo do 

Ar de Secagem 
1 8 0 523 5000 

SetPointIHM 
SetPoint do Controlador PID (em m^3*m^-

2*s^-1) 
1 8 0 526 250 

Filtro_A1 Filtro da Variável de Processo (Velocidade) 1 8 0 527 5000 

Fator_de_Escala 
Fator de Escala da Variável de Processo 

(Velocidade) 
1 8 0 529 250 

Gira_Para Bit responsável por Girar ou Parar o Motor 1 6 0 101 1000 

Habilita_Desabilita 
Bit responsável por Habilitar ou Desabilitar as 

funções do Inversor 
1 6 0 102 1000 

Local_Remoto 
Bit de Seleção de Modo de Comando - Local 

ou Remoto 
1 6 0 105 1000 
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Controlador de Temperatura 

Tag Descrição N1 N2 N3 N4 Varredura (s) 

Histerese Histerese do controlador ON-OFF 2 8 0 18 1000 

Automatico_Manual 

Bit de Seleção de Modo - Automático ou 

Manual 2 8 0 47 1000 

SetPoint SetPoint de Temperatura 2 8 0 1 1000 

Process_Value_PV Temperatura do Ar de Secagem 2 8 0 2 1000 

MV_Automatica Valor de Saída do Controlador de Temperatura 2 8 0 3 1000 

Ir Taxa de Integração 2 8 0 12 1000 

dt Tempo Derivativo 2 8 0 13 1000 

Pb Banda Proporcional 2 8 0 14 1000 

 

Arduino 

Tag Descrição N1 N2 N3 N4 Varredura (s) 

UmidadeSecagem Umidade do Ar de Secagem 3 3 0 1 200 

TemperaturaSecagem Temperatura do Ar de Secagem 3 3 0 2 200 

Umidade1 Umidade entre as Bandejas 1 e 2 3 3 0 3 3000 

Temperatura1 Temperatura entre as Bandejas 1 e 2 3 3 0 4 2000 

Umidade2 Umidade entre as Bandejas 2 e 3 3 3 0 5 200 

Temperatura2 Temperatura entre as Bandejas 2 e 3 3 3 0 6 200 

Umidade3 Umidade de Exaustão 3 3 0 7 2000 

Temperatura3 Temperatura de Exaustão 3 3 0 8 2000 

Servo1 Ângulo da Válvula de Abertura 3 4 0 1 200 

Servo2 Ângulo da Válvula de Recirculação 3 4 0 2 200 

Servo3 Ângulo da Válvula de Exaustão 3 4 0 3 200 

 

Módulo de Pesagem 

Tag Descrição N1 N2 N3 N4 Varredura (s) 

Bandeja_1 Tensão na Bandeja 1 4 12 0 1 250 

Bandeja_2 Tensão na Bandeja 2 4 12 0 2 250 

Bandeja_3 Tensão na Bandeja 3 4 12 0 1 50000 

Filtro_Celula_Carga Filtro na Leitura das Tensões 4 8 0 488 1000 
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Medidor de Energia 

Tag Descrição N1 N2 N3 N4 Varredura (s) 

Tensao_trifasica Tensão Trifásica  6 11 0 3 2000 

Corrente_trifasica Corrente Trifásica  6 11 0 4 2000 

Fator_potenciaTri Fator de Potência Trifásico  6 11 0 5 2000 

Pot_aparente3VA Potência Aparente Trifásica  6 11 0 6 2000 

Pot_reativa3Var Potência Reativa Trifásica  6 11 0 7 2000 

Pot_ativa3W Potência Ativa Trifásica  6 11 0 8 2000 

Frequencia Frequência  6 11 0 9 2000 

Tensao_linhaNeutro1 Tensão Linha-Neutro 1  6 11 0 10 2000 

Tensao_linhaNeutro2 Tensão Linha-Neutro 2 6 11 0 11 2000 

Tensao_linhaNeutro3 Tensão Linha-Neutro 3 6 11 0 12 2000 

Corrente_linha1 Corrente Linha 1  6 11 0 13 2000 

Corrente_linha2 Corrente Linha 2 6 11 0 14 2000 

Corrente_linha3 Corrente Linha 3 6 11 0 15 2000 

Pot_ativaLinha1 Potência Ativa Linha 1 6 11 0 16 2000 

Pot_ativaLinha2 Potência Ativa Linha 2 6 11 0 17 2000 

Pot_ativaLinha3 Potência Ativa Linha 3 6 11 0 18 2000 

Pot_reativaLinha1 Potência Reativa Linha 1  6 11 0 19 2000 

Pot_reativaLinha2 Potência Reativa Linha 1  6 11 0 20 2000 

Pot_reativaLinha3 Potência Reativa Linha 1  6 11 0 21 2000 

Pot_aparenteLinha1 Potência Aparente Linha 1  6 11 0 22 2000 

Pot_aparenteLinha2 Potência Aparente Linha 2 6 11 0 23 2000 

Pot_aparenteLinha3 Potência Aparente Linha 3 6 11 0 24 2000 

Fator_potenciaLinha1 Fator de Potência Linha 1  6 11 0 25 2000 

Fator_potenciaLinha2 Fator de Potência Linha 2 6 11 0 26 2000 

Fator_potenciaLinha3 Fator de Potência Linha 3 6 11 0 27 2000 

Energ_ativ_positiva Energia Ativa Positiva  6 11 0 28 2000 

Energ_reativ_positiva Energia Reativa Positiva  6 11 0 29 2000 

Energ_ativ_negativa Energia Ativa Negativa  6 11 0 30 2000 

Energ_reativ_negativa Energia Reativa Negativa  6 11 0 31 2000 

Max_demanda_ativa Max. Demanda Ativa  6 11 0 32 2000 

Demanda_ativa Demanda Ativa  6 11 0 33 2000 

Max_demanda_aparente Max. Demanda Aparente 6 11 0 34 2000 

Demanda_aparente Demanda Aparente  6 11 0 35 2000 

Tensao_linha12 Tensão Linha-Linha 1 - 2  6 11 0 36 2000 

Tensao_linha23 Tensão Linha-Linha 2 - 3 6 11 0 37 2000 

Tensao_linha31 Tensão Linha-Linha 3 - 1 6 11 0 38 2000 

Max_tensaoTrifasica Max. Tensão Trifásica  6 11 0 39 2000 

Max_correnteTrifasica Max. Corrente Trifásica  6 11 0 40 2000 

Contador_parcialEnergia Contador Parcial de Energia 6 11 0 41 2000 

Reseta_Demandas 

Bit de Reset dos Valores 

Registrados de Demanda 6 1 0 40 1000 
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DigiRail 2A 

Tag Descrição N1 N2 N3 N4 Varredura (s) 

Umidade_Ambiente Umidade Ambiente 7 3 0 6 500 

Temperatura_Ambiente Temperatura Ambiente 7 3 0 7 500 

 

  



 

 

 


