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RESUMO 
 

 
A aquicultura é o setor da produção animal que mais vem se destacando nos últimos 
anos. Porém, como resultado da crescente demanda por produtos provenientes da 
aquicultura, tem ocorrido da intensificação dos métodos de produção deste setor. A 
adequação do manejo alimentar é um dos itens de maior importância quando se 
procura contribuir para a melhoraria da conversão alimentar, da assimilação dos 
nutrientes pelos peixes, bem como dá um caráter sustentável a atividade, diminuindo 
os impactos negativos da atividade. Entretanto, o que se observa nas pisciculturas é 
que a forma mais utilizada de disponibilizar o alimento é realizada de forma manual, 
aumentando as chances de ocorrerem erros na quantidade de ração disponibilizada. 
Desta forma, o processo de automação se torna uma importante ferramenta na busca 
pela otimização do processo de fornecimento de ração, uma vez que proporciona uma 
maior confiabilidade, melhorando a eficiência alimentar e reduzindo custos. Visando 
este propósito, o presente trabalho apresenta como proposta um sistema de controle 
e fornecimento de ração capaz de realizar correções da quantidade ofertada a partir 
do monitoramento da temperatura. Foi necessário um estudo de caso para definir 
requisitos e parâmetros técnicos básicos, tais como a especificação funcional do 
projeto e operação do processo produtivo. Para o desenvolvimento, foram utilizados 
softwares de desenho técnico (AutoCad, 2018; Codesys, 2018), promovendo a 
simulação da lógica de programação em ambiente virtual. Para realizar as dosagens 
de ração, foi desenvolvido um sistema de controle através da utilização de uma rosca 
transportadora. Foram realizados dimensionamentos do sistema para o conhecimento 
do tipo de carga e especificar os componentes do sistema adequados para o 
funcionamento, onde foi definida uma potência mínima de 22,86 W para o motor do 
alimentador. Do mesmo modo, foi desenvolvida a lógica de funcionamento do sistema 
para CLP, utilizando para isso a linguagem ladder e foram realizadas simulações que 
possibilitaram atestar o correto funcionamento da programação do sistema. Por fim, 
foi realizado um levantamento de custos de implementação do projeto e uma análise 
de viabilidade econômica onde, por meio da análise de payback, verificou-se um 
tempo de retorno de 10 anos, o que pôde validar a possibilidade de implementar o 
projeto. 
 
Palavras-chave: Rosca helicoidal, Controlador lógico programável, Aquicultura 

  



 
 

   
 

ABSTRACT 
 

 
Aquaculture is one of the animal production sectors that has been most prominent in 
recent years. Therefore, as a result of the growing demand for products from 
aquaculture, there has been an intensification of production methods in this sector. In 
the adequacy of food management the most important item is when it seeks to 
contribute to the improvement of food conversion, the assimilation of nutrients by fish, 
as well as giving a sustainable character to the activity, reducing the negative impacts 
of the activity. However, what is observed in the fish farms is that usually used form for 
the food availability is done manually, increasing of the chances of occurring errors in 
the amount of feed available. Thus, the automation process has become an important 
tool in the search for optimization of the feed supply process, since it provides becomes 
an important tool in the search for optimization of the feed supply process, since it 
provides high reliability, improving food efficiency and reducing expenses. Indicating 
this regard, the present work as proposed a control system and supply of animal feed 
capable of performing correction amount supplied from the temperature monitoring. A 
case study was used to define the basic technical requirements and parameters, such 
as the functional specification of the project and operation of the production process. 
For the development, technical drawing software was used (AutoCad, 2018; Codesys, 
2018), promoting the simulation of the programming logic in virtual environment. To 
perform the feed dosages, a control system was developed through the use of a 
conveyor thread. System design was carried out to know the type of load and to specify 
the system components suitable for operation, where a minimum power of 22.86 W 
was defined for the feeder motor. In the same way, the operating logic of the system 
for PLC was developed, using the ladder language and simulations were carried out 
that allowed to verify the correct operation of the system programming. Finally, a 
survey of implementation costs and an economic feasibility analysis were carried out 
where, through the payback analysis, a return time of 10 years was verified, which 
could validate the possibility of implementing the project. 
 

Keywords: Screw conveyor, Programmable logic controller, Aquaculture  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aquicultura pode ser definida como o cultivo em ambiente controlado dos 

mais variados organismos aquáticos. É o setor da produção animal na qual a 

piscicultura está inserida e que vem se destacando, nos últimos anos, como a 

atividade no segmento da produção animal que mais cresce no cenário mundial, 

superando até mesmo taxas de crescimento de outros setores como a bovinocultura, 

a avicultura, e a suinocultura (ONO e KUBITZA, 2003). 

Segundo relatório publicado pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO, 2018), embora a aquicultura já não desfrute das 

altas taxas de crescimento anual, como as ocorridas entre as décadas de 1980 e 1990, 

as estimativas apontam que esta atividade ainda permanecerá como o setor produtor 

de alimentos que mais crescerá no mundo. 

Nos últimos anos, como resultado da crescente demanda por produtos 

provenientes da aquicultura, houve a intensificação dos métodos de produção deste 

setor. Todavia, como circunstância do crescimento destes métodos de produção, esta 

atividade pode levar a um aumento dos impactos ambientais, quando conduzida de 

modo inadequado, devido ao impacto poluente dos efluentes da aquicultura, bem 

como pode gerar aumento dos custos de produção. Desta forma, surge a necessidade 

do desenvolvimento de novas técnicas de cultivo que alcancem maior eficiência e, 

como consequência, possibilitem a evolução dos sistemas de produção (SILVA et al., 

2013).  

Entretanto, com o intuito de solucionar o problema dos impactos ambientais 

gerados devido à intensificação da atividade, tem ocorrido diversas pesquisas cujo 

objetivo é a busca por alternativas viáveis que proporcionem o crescimento 

sustentável da atividade, sem encarecer demasiadamente o processo produtivo, de 

forma a reduzir o preço final dos produtos provenientes da atividade, tornando-os mais 

competitiva em comparação com outros tipos de carnes. Para isso, diversos países, 

como por exemplo o Japão, Estados Unidos, Alemanha e Chile têm investido em 

tecnologias que proporcionem o aumento da produção de pescado e, como 

consequência, obtenham maiores lucros (BERNARDES et al., 1998 apud SANTOS, 

2008, p. 1). 
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O controle da alimentação é, sem dúvida, o maior problema atualmente 

enfrentado na criação de peixes. Conforme citado por Kubitza (1999), dependendo do 

sistema de produção adotado, as rações podem ser o item de maior valor de custo na 

produção, podendo alcançar valores entre 40 e 70% do custo de produção. O autor 

ainda cita que uma das maneiras mais eficazes de minimizar este custo é através do 

ajuste adequado da quantidade de ração disponibilizada e também através do manejo 

alimentar para as diferentes fases de produção e ao sistema de cultivo utilizado. 

Apesar do significativo desenvolvimento da aquicultura nos últimos anos, uma 

das suas maiores limitações é o fornecimento de ração, que na maioria das 

pisciculturas é feito manualmente, onde a quantidade ofertada é baseada na idade e 

na biomassa total contida no tanque, além de outros fatores como temperatura da 

água e oxigênio dissolvido. Sendo assim, o fornecimento de ração nas proporções e 

frequências corretas está sujeito a erros por parte dos tratadores. 

Normalmente, em grande parte das pisciculturas, observa-se que na realidade 

o fornecimento da alimentação fica a cargo dos tratadores, exigindo destes um 

conhecimento na área suficiente para que realizem reajustes conforme a situação. Por 

esse motivo Sussel (2008, p. 12) observa que: 

 

É desejável que o tratador seja um bom observador, pois dele dependerá a 

saúde e o desenvolvimento adequado dos peixes. Observa-se que esse 

funcionário deve ser devidamente treinado para a função, porém, na prática, 

isto nem sempre se verifica. As consequências são altos valores de 

conversão alimentar e o comprometimento da qualidade da água. 

 

Assim sendo, Carmelin Junior (2014) indica que, de modo semelhante ao da 

avicultura de corte, em que a automatização do fornecimento de ração teve grande 

influência no desenvolvimento da atividade, a tendência é que a aquicultura siga os 

mesmos caminhos, diminuindo os erros e possíveis interferências ocorridos em 

situações onde o fornecimento é feito manualmente. 

A automação, que se caracteriza como uma tecnologia que se ocupa na 

utilização de sistemas mecânicos, eletroeletrônicos e computacionais para realizar a  

operação e controle de processos de produção (PAZOS, 2002, p.1), vem ampliando 

cada vez mais a sua área de atuação nos últimos anos e tornando-se uma importante 

ferramenta na execução de tarefas exaustivas, monótonas ou algumas vezes até 
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mesmo perigosas. Portanto, dispensando processos manuais que demandam muito 

tempo e aumento de custos na produção. 

Kunni (2010) ressalta que, além de viabilizar o desenvolvimento da piscicultura 

industrial, a automação do fornecimento de ração aos peixes possibilita proporcionar 

um caráter mais sustentável à atividade, visto que permite reduzir os impactos 

ambientais comumente visíveis em produções de larga escala. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A motivação fundamental para o desenvolvimento do trabalho surge a partir da 

necessidade de melhorar o desempenho do manejo alimentar dos peixes cultivados e 

proporcionar maior produtividade à atividade. 

Segundo Sousa (2007), a forma mais utilizada de disponibilização de alimento 

aos peixes cultivados é através da alimentação manual. Porém, quanto maior a 

unidade de produção, mais complexo e oneroso pode se tornar o manejo alimentar, 

devido a este processo demandar um maior número de tratadores capacitados para 

detectar mudanças no comportamento dos peixes e adequar o fornecimento de ração.  

A adequação do manejo alimentar é um dos itens de maior importância quando 

se procura contribuir para a melhoraria da conversão alimentar e da assimilação dos 

nutrientes pelos peixes. Ainda assim, vale ressaltar que além da redução dos 

desperdícios de ração, ocorre também a diminuição dos impactos negativos das 

sobras de ração sobre a qualidade da água, uma vez que reduz o impacto poluente 

dos efluentes da piscicultura intensiva, contribuindo para aumento da produtividade 

por área de produção (KUBITZA, 1999). 

Outro ponto que deve ser levado em consideração é o conhecimento da melhor 

frequência de alimentação para cada espécie. Conforme citado por Hayashi (2004), a 

frequência alimentar necessária para um bom desenvolvimento dos peixes varia 

principalmente conforme a espécie, idade, qualidade e temperatura da água. Fato este 

que pode ser um problema, levando-se em consideração que em situações onde esta 

atividade é administrada de forma manual, deve ser avaliada também a 

disponibilidade da mão de obra empregada no processo, uma vez que a atividade 

deve ser realizada em horários comerciais. 
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Somando-se ao fato de que constantemente ocorrem variações na temperatura 

e na concentração de oxigênio dissolvido na água, há uma variação do consumo e a 

taxa diária de alimentação precisa ser corrigida para obter uma precisão na oferta de 

alimento. Desta forma, quando o fornecimento é feito de forma manual, aumentam-se 

as chances de ocorrer erros na quantidade de alimento a ser fornecida. 

Logo, para o bom desenvolvimento da atividade, um bom manejo alimentar 

deve ser realizado ofertando a quantidade exata de ração, evitando desperdícios e 

não comprometendo a qualidade da água, bem como deve ser realizado em altas 

frequências diárias, além de ser corrigido conforme variação de temperatura e 

oxigênio dissolvidos, o que pode se tornar uma tarefa bastante complicada e sujeita e 

erros quando desenvolvida em uma grande unidade de produção, devido ao grande 

número de tanques. 

Portanto, o objeto de estudo se mostra bastante relevante, visto que, por meio 

deste, pretende-se oferecer uma alternativa eficiente através da possibilidade do uso 

da automação industrial em processos agrícolas repetitivos e que demandam tempo. 

Podendo demonstrar também ser uma interessante ferramenta para o produtor, 

considerando que a mesma pode se tornar uma alternativa eficaz na busca por 

otimização da produtividade, uma vez que a automatização do processo de 

alimentação dos peixes pode proporcionar, num contexto geral, uma maior 

confiabilidade, garantindo melhor distribuição e controle da alimentação além de 

também possibilitar a alimentação em períodos noturnos e, por consequência, 

melhorando a eficiência alimentar, além de reduzir custos de produção. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Projetar um sistema de controle e fornecimento de ração para alimentação de 

peixes criados em cativeiro, capaz de realizar correções da quantidade ofertada de 

rações a partir do monitoramento da temperatura utilizando, para isso, tecnologias de 

automação industrial. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Especificar e dimensionar os componentes necessários para o correto 

funcionamento do projeto; 

• Construir uma lógica de programação no CLP para monitoramento de 

grandezas e definir ações para o sistema; 

• Realizar simulações do comportamento do sistema a partir dos dados advindos 

dos sensores; 

• Analisar a viabilidade técnica de implementação do sistema automatizado de 

alimentação. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho será estruturado em cinco capítulos, conforme descrito a 

seguir: 

No capítulo 1, apresentou-se uma contextualização sobre a área de estudo do 

presente trabalho, possibilitando expor a principal problemática e introduzir os 

objetivos a serem alcançados para a sua resolução. 

No segundo capítulo, foi explanado sobre a fundamentação teórica, onde foram 

detalhados conceitos técnicos da aquicultura, a fim de proporcionar melhor 

compreensão a respeito do tema, bem como foi explicada a forma de funcionamento 

dos principais componentes presentes no projeto.  

O capítulo 3 discorre sobre a metodologia adotada para a condução de todas 

as etapas do trabalho. Nesta etapa, detalhou-se a forma que o trabalho foi conduzido, 

detalhando o método de dimensionamento, a construção da lógica, simulação e 

análises. 

No quarto capítulo, tratou de fato sobre desenvolvimento do trabalho. Nesta 

etapa foram expostos os resultados do dimensionamento dos equipamentos, a 

construção e simulação da lógica de programação, por fim a análise de viabilidade 

econômica do empreendimento. 

No último capítulo, foram apresentadas as considerações finais acerca do 

trabalho e também foram apresentadas sugestões sobre trabalhos que futuramente 

podem ser realizados, a partir das conclusões obtidas no presente estudo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 FUNDAMENTOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

 

A automação é um conjunto de técnicas que faz o uso de componentes, 

independentemente do nível de tecnologia, como relés, diodos, transistores e circuitos 

integrados, através da utilização de funções lógicas, para construir sistemas ativos 

capazes de atuar com uma ótima eficiências por meio do uso de informações 

recebidas do meio sobre o qual atuam (SILVEIRA, 1998; NATALE, 2008). 

Quesada (2017, p.11) cita que o conceito de automação pode ser representado, 

de forma simplificada, como mostrado na figura 1, como uma integração de quatro 

grandes áreas da ciência. 

 

Figura 1 - Conceito de automação 

 

Fonte: Quesada, 2017. 

 

A automação está diretamente ligada ao controle automático, ou seja, à 

execução de ações que não dependem da intervenção humana. Na figura 2, é 

mostrado o diagrama de um sistema de controle por realimentação, este sistema 

opera fazendo medições da variável a ser controlada, em seguida, realiza 

comparações entre a variável e o valor desejado. O resultado dessa comparação é 

usado para calcular a ação corretiva necessária e emitir o sinal de correção do 

processo através do atuador (VIANNA et al., 2011). 
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Figura 2 - Fluxograma simplificado de um sistema de controle 

 

Fonte: Vianna et al., 2011. 

 

A presença da automação está difundida em diversas áreas como, por exemplo, 

em processos residenciais, comerciais e industriais. A automação está presente 

desde processos simples e de pequeno porte, até em processos complexos de 

grandes plantas industriais completamente automatizadas (ROGGIA e FUENTES, 

2016 p.9). 

A automação industrial é uma área de pesquisa que nos últimos anos vem 

ampliando sua área de atuação gradativamente com o objetivo de proporcionar a 

melhoria da produtividade, eficiência e qualidade de produtos manufaturados 

(PAREDE et al., 2011; VIANNA et al., 2011). 

O nível de automação de cada unidade industrial é função de uma série de 

fatores, como custo/benefício, adaptabilidade das máquinas que participam do 

processo (MAMEDE FILHO, 2017). Na figura a seguir, é mostrada a pirâmide da 

automação industrial que mostra de forma gráfica os diferentes níveis de controle de 

automação industrial. 

 

Figura 3 - Pirâmide da automação industrial 

 

Fonte: Altus, 2019. 
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Na base da pirâmide é onde se encontram as máquinas, os dispositivos de 

campo, como os sensores e atuadores, entre outros componentes da planta. É 

também conhecido como o chão de fábrica. No topo da pirâmide é onde estão 

envolvidos os softwares para a gestão da planta, e tem como principal característica 

a informatização ligada ao setor corporativo da empresa necessários para a tomada 

de decisões da empresa (MORAES e CASTRUCCI, 2010) 

Num contexto geral, pode-se dizer que há industrias onde o nível de automação 

é bastante elevado, estando presente em praticamente todos os setores; porém, há 

também casos onde o grau de automação não está presente em todos os processos, 

ficando restrita a apenas alguns setores. Contudo, com a popularização da tecnologia, 

nos novos projetos industriais, a tendência é de cada vez mais torne-se possível elevar 

o nível de automação a maiores patamares, alcançando os mais diversos setores na 

cadeia produtiva (MAMEDE FILHO, 2017). 

Entretanto, é preciso considerar que o processo de automação pode se tornar 

inviável do ponto de vista técnico e também financeiro devido à complexidade de 

execução do projeto. Sendo assim, conforme especificado por Parede et al. (2011), 

para a avaliação de novos projetos, deve-se levar em conta alguns fatores como, por 

exemplo: o ambiente em que este será realizado, a eficiência esperada com a 

realização deste processo, bem como a relação entre custo e benefício que 

proporcionará à unidade produtiva. 

 

2.2 AQUICULTURA 

 

Os sistemas de produção da aquicultura podem ser classificados de várias 

formas. Entretanto, no que diz respeito ao grau de intensificação da atividade, o que 

pode vir a definir o padrão de lucratividade da atividade, e ao nível de tecnologia 

empregada, estes sistemas podem ser classificados basicamente em três categorias: 

 

• Sistema extensivo 

• Sistema semi-intensivo 

• Sistema intensivo 
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Os sistemas extensivos são caracterizados pelo baixo índice de produção em 

relação a área utilizada e ausência de monitoramento de parâmetros da qualidade de 

água. Este fato, por sua vez, leva a um descontrole do percentual de organismos 

aquáticos produzidos, além de não objetivar a qualidade e uniformização do produto 

em questão.  

Os sistemas semi-intensivo, por sua vez, são os mais encontrados no Brasil. 

Este tipo de cultivo tem como características uma densidade maior de estocagem, em 

relação aos extensivos, e monitoramento parcial da qualidade da água nos viveiros, 

geralmente ocorrendo a reposição da água perdida por evaporação (COLDEBELLA 

et al., 2011).  

Já os sistemas intensivos têm como principal característica a alta densidade de 

povoamento dos tanques. Os sistemas intensivos, conforme mostrado na figura 3, têm 

como características um maior nível de tecnologia empregada. Neste tipo de sistema 

os peixes são criados em gaiolas ou tanques com alto fluxo de recirculação de água 

(também chamados sistemas raceways) feitos de alvenaria ou fibra de vidro. Neste 

tipo de sistema, adota-se o monitoramento total da qualidade da água e a alimentação 

é totalmente artificial. Por isso, a ração deve ser nutricionalmente completa pois é a 

principal fonte de alimento. 

 

Figura 4 - Sistema intensivo raceway. 

 

Fonte: Canal Rural, 2019 
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2.2.1 Alimentação 

 

Por representar a maior parte dos custos de produção de peixes, a alimentação 

é a principal variável que deve ser levada em consideração na administração de uma 

piscicultura (KUBITZA, 1999). Por isso, é de essencial importância o conhecimento de 

melhor taxa de alimentação para cada espécie, além de um bom planejamento do 

arraçoamento, permitindo, desta forma, promover o maior crescimento possível da 

espécie cultivada, além de também permitir que se alcance a otimização da eficiência 

alimentar bem como tendo em vista o comprometimento com a qualidade da água. 

De modo geral e de acordo com o sistema de cultivo, conforme citado por 

(CARBALLO et al., 2008), a alimentação dos peixes em pisciculturas pode ser 

realizada de duas formas:  

 

• Alimentação natural: Trate-se da alimentação proveniente do próprio tanque, é 

composta por organismos planctônicos como, por exemplo, zooplâncton, 

perifíton, além de plantas aquáticas. É o tipo de alimentação mais comum em 

sistemas, como os extensivos, com menores níveis de tecnologia. 

• Alimentação suplementar: São características dos cultivos intensivo, é 

produzida fora do tanque e fornecida, na forma de ração, regularmente aos 

peixes de modo a se aumentar a quantidade de nutrientes no tanque, e, desse 

modo, haver ganhos efetivos em relação ao peso e comprimento, contribuindo 

para a diminuição do tempo de cultivo e gastos envolvidos. 

 

Basicamente, o manejo da ração é realizado com base na relação entre a 

biomassa do tanque, ou seja, o peso vivo total de peixes contidos no tanque, e a taxa 

de alimentação recomendada para o determinado peso (EMBRAPA, 2013). Desta 

forma, para realizar o cálculo da quantidade de ração ofertada diariamente, deve-se, 

primeiramente, conhecer a quantidade de peixes e o peso médio dos peixes, este 

dado pode ser encontrado através de biometrias. Com base na informação do peso 

médio dos peixes, torna-se possível a realização do cálculo através da seguinte 

equação: 

 

 𝑅𝐷 =  𝑊𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑇𝑥 ∗ 𝑛 (1) 
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Sendo: 

RD = quantidade diária de ração (g/dia) 

n = número de peixes no tanque 

𝑊𝑚𝑒𝑑= peso médio dos peixes (g) 

𝑇𝑥 = taxa de alimentação diária 

 
Na tabela a seguir, é mostrada a taxa de alimentação em relação à faixa de 

peso da espécie tilápia-nilótica, proposta por Schmittou (1993). 

 

Tabela 1 – Taxa de alimentação diária 

Peso médio dos peixes (g) Taxa alimentar (%) 

25 4,5 

50 3,7 

75 3,4 

100 3,2 

150 3,0 

200 2,8 

250 2,5 

300 2,3 

400 2,0 

500 1,7 

600 1,4 
Fonte: Adaptado de Schmittou, 1993 apud Ono e Kubitza, 2003, p. 55. 

 

No dia-a-dia de uma piscicultura, a quantidade de ração fornecida diariamente 

deve ser pesada, ou então estimada através de uma relação volume/ peso, sempre 

utilizando a mesma medida e conferindo, periodicamente, a relação volume/peso das 

rações, sobretudo quando houver mudança do lote de ração (ONO e KUBITZA, 2003). 

Um dos fatores que podem influenciar na produção de peixes é em relação a 

frequência alimentar, podendo influenciar diretamente na conversão alimentar 

(CARNEIROS e MIKOS, 2005). Conforme verificado por Menezes (2014), observou-

se que uma frequência alimentar satisfatória está em torno de 12 refeições diárias em 

períodos diurnos e noturnos. 

Em função do crescimento dos peixes ao longo do processo de produção, a 

ração deve ser ajustada frequentemente. Porém o tratador deve estar atento a 

possíveis mudanças nas condições que podem influenciar na quantidade de ração 

oferecida no cultivo, como, por exemplo, mudanças climáticas ou fatores de qualidade 
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da água. Por esse motivo, este deve estar atento para realizar biometrias mensais 

para que assim possa fazer possíveis reajustes necessários e alinhar as taxas de 

alimentação às tabelas de referência (NUTRIZON, 2019). 

 

2.2.2 Efeitos da temperatura na criação de peixes 

 

Por se tratarem de animais ectotérmicos e desta forma a temperatura corporal 

estar intimamente ligada a temperatura da água, a temperatura da água exerce um 

forte impacto no metabolismo dos peixes, influenciando bastante na alimentação 

(MOURA et al., 2007). Logo, a temperatura pode ser considerada uma das variáveis 

mais importantes a ser monitoradas, uma vez que esta afeta diretamente o 

metabolismo dos peixes. Sendo assim, o consumo de alimento por parte dos peixes 

é maior quando a temperatura varia dentro da faixa considerada ideal e, em casos de 

baixas temperaturas, algumas espécies praticamente cessam o consumo de ração. 

Cada espécie de peixe possui uma faixa adequada de temperatura ideal, onde 

expressa seu maior potencial de crescimento. Isso possibilita que estes animais 

alcancem a sua temperatura corporal ideal e, por consequência, possibilitando que o 

alimento consumido seja melhor aproveitado, utilizando de forma mais eficiente a 

energia liberada (PIEDRAS et al., 2004).  

Para Ono e Kubitza (2003), de um modo geral, o conforto térmico das espécies 

tropicais é alcançado dentro da faixa de temperatura entre 26 e 30º. Na tabela 2, são 

apresentados os efeitos da temperatura sobre o consumo de alimento. 

 

Tabela 2 – Faixa de temperatura da água e desempenho esperado para os principais peixes tropicais 
cultivados comercialmente. 

Temperatura (ºC) Resposta esperada 

>34 Maior incidência de doenças e mortalidade crônica 

30 a 34 Redução no consumo de ração e no crescimento 

26 a 30 Crescimento ótimo 

<22 Consumo de alimento e crescimento são bastante reduzidos 

<18 Consumo de alimento e crescimento praticamente cessam 

10 a 15 Faixa letal para a maioria dos peixes tropicais 

Fonte: ONO e KUBITZA, 2003. 
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2.2.3 Curvas estimativas e modelo de crescimento 

 

Durante o ciclo de produção, é fundamental que o produtor tenha o 

conhecimento das taxas de crescimento da espécie cultivada. Pois, a partir da 

obtenção dos parâmetros necessários para a estimação, torne-se possível a melhor 

administração da atividade e otimização do manejo, visto que ele pode programar o 

desenvolvimento de todo o cultivo. 

Conforme explicado por Monteros e Labarta (1987), todo planejamento de 

alimentação deve ser baseado em um modelo de crescimento esperado que deve 

corresponder de forma bastante aproximada ao crescimento real esperado dentro do 

intervalo de tempo do ciclo de produção.  

Para estimar o peso dos peixes em instantes ao logo do ciclo de produção, 

podem ser utilizados diversos modelos matemáticos existentes. Entre os modelos 

mais conhecidos, destaca-se o modelo matemático de Von Bertalanffy. Por meio deste 

modelo, torna-se possível a determinação das curvas estimativas de crescimento do 

peixe através da relação entre o peso do animal e a sua idade. 

Na equação a seguir, é apresentado o modelo generalizado de von Bertalanffy: 

 

 𝑊𝑡 =  𝑊∞ [1 − 𝑒−𝑘(𝑡−𝑡𝑜)]3 (2) 

 

Sendo: 

𝑊𝑡 = peso do peixe na idade t 

𝑊∞=peso infinito teórico do peixe 

k = taxa de crescimento 

t= idade  

 

No entanto, devido ao fato de frequentemente ocorrer desvios dos parâmetros 

reais em relação ao modelo desenvolvido, é recomendado que sejam realizadas 

biometrias periodicamente, de forma a corrigir possíveis desvios.  

 

2.3 COMPONENTES 

 

Um sistema de controle é formado por equipamentos com funções bastante 

específicas e estes equipamentos podem ser separados em três partes, sendo elas: 
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os dispositivos sensores, dispositivos atuadores e dispositivos de controle (ALTUS, 

2019). Além destes, um sistema de controle também deve possuir dispositivos de 

proteção. 

 

2.3.1 Controlador Lógico Programável 

 

O controlador lógico programável (CLP) é um dispositivo de controle industrial 

microprocessado, criado inicialmente para efetuar especificamente o controle lógico 

de variáveis discretas, substituindo os relés dos circuitos lógicos sequenciais e 

atualmente usado para praticamente todos os tipos de controle (BEGA, 2011). 

 
Figura 5 - Controlador lógico programável Altus. 

 

Fonte: Altus, 2019 

 

Trata-se de um equipamento de estado sólido destinado ao ambiente industrial, 

altamente versátil no modo de programação que pode ser programado para executar 

instruções que controlam dispositivos, máquinas e operações de processos pela 

implementação de funções específicas, como lógica de controle, sequenciamento, 

controle de tempo, operações aritméticas, controle estatístico, controle de malha, 

transmissão de dados, etc. (FRANCHI e CAMARGO, 2008). Entre suas principais 

funções temos relações lógicas, matemáticas, números inteiros e binários, ponto 

flutuante, operações trigonométricas, aritméticas, transporte, armazenamento de 

dados, comparação, temporização, contagem e sequenciamento (CAPELLI, 2008). 

O CLP é composto basicamente por dois elementos principais: uma Unidade 

Central de Processamento (CPU) e as interfaces para os sinais de entrada e saída 

(SILVEIRA e SANTOS, 1998). Na figura 6, são mostradas as principais partes que 

compõem o sistema de um CLP. 
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Figura 6 - Diagrama das principais partes de um sistema CLP. 

 
Fonte: Petruzella, 2013. 

 

A CPU é a responsável pelo funcionamento lógico de todos os circuitos por 

meio da execução do programa aplicativo contendo todas a instruções do programa, 

atua controlando e supervisionando todas as operações realizadas nos circuitos 

eletrônicos do CLP, recebendo os sinais digitais e analógicos dos sensores do campo 

e atualizando os estados das saídas conforme as instruções programadas (FRANCHI 

e CAMARGO, 2008; PAREDE et al., 2011; ROGGIA e FUENTES, 2016). 

As interfaces de entradas e saídas são os componentes responsáveis pela 

interação entre o sistema e o mundo externo, através da conexão entre a CPU e os 

sensores e atuadores presentes na planta industrial. 

Segundo Parede et al. (2011), os principais módulos de entradas e saídas de 

um CLP podem ser divididos nas seguintes categorias: 

 

• Entradas/saídas digitais (discretas): em que as informações consistem 

em um único bit, podendo assumir unicamente dois valores ou níveis 

bem definidos. 

• Entradas/saídas analógicas: em que os sinais podem ser representados 

através de uma grandeza contínua, podendo assumir qualquer valor 

entre dois limites definidos. 

• Entradas/saídas inteligentes: que são utilizados para funções 

especificas como, por exemplo, módulos contadores rápidos, que 

utilizam um microprocessador dedicado apenas à contagem de pulsos 
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de alta frequência, como em casos onde é necessária a contagem de 

pulsos gerados por um encoder. 

 

O CLP atua monitorando as variáveis de entrada, coletando sinais externos 

através de sensores, informando a cada instante as condições em que se encontra o 

sistema sobre controle. Esses sensores dão entrada no CLP a um determinado nível 

lógico e, em função do programa instalado em sua memória contendo uma sequência 

específica de instruções, atuam no sistema por meio de suas saídas. As variáveis de 

saída do sistema executam, a cada instante, o fechamento de válvulas, acionamento 

de motores para executar um movimento (NATALE, 2008). 

 

2.3.1.1 Linguagem de programação do CLP 

 

Para Franchi e Camargo (2008), o termo linguagem de programação se define-

se como um conjunto padronizado de instruções que o sistema computacional é capaz 

de entender. Sendo assim, a linguagem de programação refere-se ao método pelo 

qual é possível a comunicação entre o usuário e a máquina. A IEC 61131 é a norma 

responsável pela padronização das linguagens de programação utilizadas pelo CLP. 

As linguagens de programação padronizadas pela IEC 61131 podem ser 

basicamente divididas em linguagens textuais (IL - lista de instruções e ST- texto 

estruturado) e linguagens gráficas (FBD – diagrama de funções de blocos, SFC – 

Mapas de função sequencial e LD - ladder). Por ser uma linguagem de programação 

que se assemelha muito com a lógica a relé e desta forma facilitar o entendimento 

entre os profissionais da área, a linguagem em diagrama ladder é a linguagem para 

CLP mais popularizada (PETRUZELLA, 2014). 

 

2.3.2 Interface Homem-Máquina 

 

A Interface Homem-Máquina, também conhecida como IHM, é um dispositivo 

responsável pela comunicação direta entre o CLP e o usuário. Por meio dela, o 

operador pode interagir com o sistema de controle, inserindo comandos para o 

funcionamento da máquina (PAREDE et al., 2011). 

Além disso, esse dispositivo também possibilita ao operador monitorar, através 

de seu display, a situação do sistema de controle, permitindo que este interaja em 
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tempo real com a máquina, realizando intervenções quando necessário 

(PETRUZELLA, 2014).  

Figura 7 - IHM Siemens Simatic 

 

Fonte: Maxtronick, 2019. 

 

2.3.3 Sensores 

 

Os sensores podem ser definidos como tradutores que alteram a sua 

característica física interna devido a fenômenos externos (ROSÁRIO, 2005). Em 

outras palavras, os sensores nada mais são do que elementos sensíveis que possuem 

a capacidade de modificar seu comportamento quando sob a ação de alguma forma 

específica de energia do ambiente, como por exemplo: energia cinética ou térmica 

(ROGGIA e FUENTES, 2016). 

Por estas características, os sensores são amplamente utilizados não 

automação industrial, eles fornecem informações referentes aos processos, indicando 

o estado das entradas através da transformação da variável física em uma variável 

conveniente para o processo. Quando na forma de sinais elétricos, podem ser na 

forma de tensão ou corrente elétrica (MORAES e CASTRUCCI, 2010). 

 

2.3.3.1 Sensor de temperatura 

 

A temperatura é, junto com a pressão, vazão e nível, uma das variáveis mais 

importantes no controle de processos industriais, ela é empregada em vários setores 

da indústria, que abrange desde setores físicos e químicos até a proteção de 

equipamentos (BEGA, 2011). 

Segundo Souza & Bortoni (2006, p.76), os instrumentos utilizados para a 

medição de temperatura podem ser divididos em diversas classes de acordo com o 
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princípio físico no qual eles operam. Podendo ser desde equipamentos que utilizam a 

variação dimensional, como no caso dos de expansão térmica, até os que utilizam a 

variação de grandezas elétricas, como os de variação da resistência elétrica e os 

termopares. 

Devido a característica do sinal ser bastante apropriado para integração com 

os controladores, os sensores que utilizam características elétricas são amplamente 

utilizados nos processos industriais. Entres eles, existem os RTD (Resistance 

Temperature Detectors) que são sensores bastante utilizados em processos 

industriais devido a sua excelente precisão de medição (SOUZA e BORTONI, 2006). 

 
Figura 8 - Sensor de temperatura Pt100 

 

Fonte: Nobre Brasil, 2019. 

 

O princípio de funcionamento da termorresistência se dá a partir da utilização 

de um filamento de bastante delgado de metal como, por exemplo, a platina ou o 

níquel. A medida em que ocorre a variação da temperatura, ocorre também a variação 

da resistência deste metal (THOMAZINI e ALBUQUERQUE, 2008). 

O termorresitor mais empregado no mundo é o Pt100, assim chamado por 

possuir elemento de platina e uma resistência padronizada de 100Ω a uma 

temperatura de 0º. Seu emprego utilizado em larga escala se dá devido à estabilidade 

do seu sinal, a repetibilidade, precisão e a uma ampla faixa de operação (BEGA, 

2011). 

 

2.3.3.2 Encoder 

 

Alguns sistemas e máquinas exigem um controle de alta precisão do 

posicionamento de eixos ou velocidade de rotação. Para isso, é necessário um 
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sistema de controle em malha fechada, onde o sistema opera realizando um feedback 

entre o deslocamento em si e os circuitos de controle da máquina (CAPPELI, 2008). 

Desta forma, para o controle efetivo de velocidade e posicionamento é 

necessária a utilização de sensores de posicionamento que enviem para o sistema o 

real posicionamento do atuador. Para isso, são utilizados sensores de 

posicionamentos, também conhecidos como encoders. Segundo Franchi (2009, p. 

177), os encoders são dispositivos eletromecânicos que convertem velocidade ou 

posição em uma série de pulsos digitais. 

Os encoders rotativos são compostos por discos de vidro ou plásticos 

codificados com setores alternados de transparência e opacidade, instalados no eixo 

do motor que giram entre uma fonte emissora de luz e um par de fotodetectores. A 

partir do movimento de rotação do motor, são gerados pulsos de luz e escuridão que 

são receptados pelo elemento fotossensível (ROSÁRIO, 2005). 

 

Figura 9 – Principio de funcionamento do encoder 

 
Fonte: Gozzi et al., 2011 

 

Basicamente, os encoders são classificados em dois tipos: encoders 

incrementais e absolutos. 

Os encoders rotativos incrementais são os mais comuns de serem encontrados 

em aplicações industriais. Através de uma trilha com segmentos opacos e 

transparentes localizados na periferia do disco, é gerado uma série de pulsos binários 

à medida que o eixo do motor gira. Um circuito externo é necessário para determinar 

o deslocamento do eixo por meio da contagem do número de pulsos ou a velocidade 

por meio da taxa em que eles são transmitidos (FRANCHI, 2009; ROSARIO, 2005; 

GOZZI et al., 2011). 

Os encodes absolutos, diferentemente dos incrementais, não fornecem um 

trem de pulsos, mas sim um sistema de codificação associado a cada posição angular, 
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evitando, desta forma, que motores percam sua referência da posição real em casos 

onde ocorra um corte do sinal de alimentação, evitando a necessidade de inicialização 

do sistema de posição. Por essa razão, são muito mais complexos e de custo mais 

elevado se comparado aos incrementais (ROSARIO, 2005; GOZZI et al., 2011). 

 

2.3.4 Rosca Transportadora 

 

A rosca transportadora é um equipamento muito utilizado para fazer a 

movimentação de materiais granulares e farelos. Devido à sua arquitetura compacta 

e de fácil instalação em locais congestionados, as roscas transportadoras têm ampla 

utilização, tanto para aplicações industriais, quanto agrícolas (SILVA, 2008). A figura 

10 exibe uma rosca transportadora de fabricação da Concept Equipamentos.  

 

Figura 10 - Rosca transportadora 

 
Fonte: Concept Equipamentos, 2019. 

 

Basicamente, a rosca transportadora é constituída de um condutor 

estacionário, dentro do qual está contida uma helicoide montada sobre um eixo cuja 

suas extremidades se apoiam em mancais de rolamento autocompensados de rolo 

(MILMAN, 2002).  

O material a ser transportado é colocado no bocal de alimentação do 

equipamento e, através do movimento cíclico e contínuo realizado pela rosca sem fim, 

este material é deslocado ao longo do condutor oferecendo uma vazão regular de 

descarga. Através do controle do ângulo de deslocamento realizado pelo eixo da rosca 

transportadora, é possível quantificar volume do material transportado e utilizando a 

proporção volume/peso também dosar o material transportado.  

http://www.concept/
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Na figura a seguir pode-se observar as partes fundamentais constituintes de 

uma rosca transportadora convencional: 

 

Figura 11 - Partes da rosca transportadora 

 

Fonte: Adaptado de Screw conveyor corporation 

As principais partes da rosca transportadora estão listadas abaixo, segundo 

Milman (2002, p.106-107). 

• Calha ou tubo: É a parte da rosca transportadora que tem a finalidade 
de encobrir o helicóide e fixar seus extremos aos mancais de 
rolamentos. A carga e descarga são feitas em locais bem 
determinados da calha, denominados de bica de carga ou entrada e 
bica de descarga ou saída. 

• Eixo: são tubos mecânicos com diâmetro externo compatível com o 
diâmetro interno do helicóide, tendo nas extremidades as pontas de 
eixos 

• Helicóides: São fitas de chapas de aço que sofrem um processo de 
perfilação, que deve deixar uma espessura, na borda externa. 

 

Para a realização do dimensionamento da capacidade de transporte de uma 

rosca helicoidal é necessário primeiramente conhecer as suas principais dimensões. 

Na figura 12, observa-se algumas destas dimensões. 

 

Figura 12 - Dimensões para o cálculo do transportador helicoidal. 

 
Fonte: Silva, 2008. 
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 Nesse contexto, SILVA (2008, p. 299) expõe definições básicas acerca das 

principais dimensões e características de um helicoide, listando-o da seguinte forma: 

 

• Passo (P): é a distância compreendida entre duas cristas consecutivas 
medidas paralelamente ao eixo do parafuso. No helicóide-padrão, o 
passo tem a mesma dimensão do diâmetro do helicóide. No caso de 
parafusos dosadores em que há necessidade de uniformidade no fluxo 
do produto, a dimensão do passo pode ser de 1/3 a 1/2 menor que o 
diâmetro do helicóide. 
 

• Diâmetros: em um transportador helicoidal são considerados os 
diâmetros do helicóide (C) e do eixo do helicóide (e). O diâmetro do 
helicóide corresponde à distância vertical entre duas cristas 
consecutivas. 
 

Para o funcionamento correto da rosca transportadores, é necessário adaptar a 

velocidade de rotação e inércia entre motor e máquina, de forma a também ajustar o 

torque proporcionado ao sistema. Desta forma, Milman (2002) recomenda que o 

acionamento da rosca dosadora deve ser realizado através da utilização de moto-

redutor com acoplamento direto ao eixo helicoidal ou através de motores elétricos com 

polias e correias, como mostrado na figura 13. 

 
Figura 13 - Sistema de acionamento da rosca dosadora 

 
Fonte: Catalogo Continental 

 

2.3.5 Motor elétrico 

 

O motor elétrico é um dispositivo destinado a transformação de energia elétrica 

em energia mecânica, em geral, na forma de energia cinética (FRANCHI, 2008).  

Devido à facilidade da forma de alimentação e a versatilidade de adaptação 

aos mais diversos tipos de cargas, estes dispositivos têm se apresentado como uma 

alternativa na indústria, além de apresentar diversas características como por 
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exemplo: baixo custo, construção simples e facilidade de transporte e também por 

apresentar um alto rendimento, o que acarreta em maior economia de energia (VIANA 

et al.2002, CAPPELI, 2008). 

De modo geral, há um grande número de tipo de motores elétricos. Contudo, 

de acordo com o tipo de fonte de alimentação, estes podem ser classificados em dois 

grandes grupos: os motores de corrente contínua e os motores de corrente alternada 

(CAPELLI, 2008). 

O motor de corrente contínua tem como principal característica o controle 

preciso, entre amplos limites, da velocidade, através da regulação por meio de 

controladores eletrônicos (FRANCISCO, 2008). Entretanto, estes tipos de motores 

apresentam como desvantagens o alto custo de aquisição, além de necessitar de um 

programa constante de manutenção por causa do "faiscamento" (comutação) das 

escovas, desta forma seu uso é restrito a casos especiais em que compensem o custo 

(CAPELLI, 2008). 

Diante da necessidade de aumento de produção e redução dos custos, além 

do desenvolvimento da eletrônica de potência no controle de motores CA, os motores 

CC tiveram sua utilização preterida em relação aos motores CA (FRANCHI, 2009). 

 

Figura 14 - Motor de corrente alternada 

 

Fonte: Bonfiglioli do Brasil 

 

Por sua vez, os motores de corrente alternada são os mais utilizados, como em 

casos onde são exigidos potências e torques elevados. Entretanto, em casos onde 

não são necessárias grandes potências, como em áreas como a robótica, por 

exemplo, os motores de corrente alternada não são frequentemente utilizados, pois, 

mesmo com a evolução da tecnologia de estado sólido, os motores CC ainda são os 
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mais eficientes no controle da relação entre velocidade e torque desenvolvido 

(PAZOS, 2002). 

2.3.6 Dispositivos de proteção 

 

Lima Filho (2001) define os dispositivos de proteção como equipamentos 

elétricos que tem por finalidade a interrupção da passagem da corrente elétrica, 

sempre que estes se encontrem em condições anormais, como, por exemplo, curto-

circuito e sobrecorrentes, dentro das condições especificadas. 

Ou seja, em condições anormais de funcionamento do circuito, o sistema de 

proteção, após detecção da falha, atua seccionando o circuito, de forma a interromper 

a passagem da corrente elétrica (NISKIER e MACINTYRE, 2000) 

Os dispositivos de proteção mais comuns são: fusíveis, disjuntores 

termomagnéticos e relés de sobrecarga (BONACORSO, 2006). 

 

2.4 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 

 

Neste item estão descritas algumas equações matemáticas para necessárias 

para a correta elaboração do projeto. 

 

2.4.1 Dimensionamento da capacidade da rosca transportadora 

 

A primeira etapa para o desenvolvimento do sistema consiste no 

dimensionamento da rosca dosadora. Desta forma, torna-se possível estimar a 

capacidade do equipamento e conhecer o tipo de carga para em seguida determinar 

a potência exigida para a realização do processo. O cálculo da capacidade da rosca 

transportadora, segundo Milmann (2002), pode ser realizado com base na seguinte 

fórmula: 

 

 𝑄 = 47 ∗ 𝛼 ∗  𝛾 ∗ 𝑝 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑁 (3) 

 

Sendo: 

Q = capacidade de transporte da rosca em t/h 

α = coeficiente de enchimento variável com o peso específico do grão 

γ = peso específico do grão em t/h 
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p = passo do helicóide em metros 

D = diâmetro externo do helicóide em metros 

N = rotação da rosca em RPM 

 

Para o correto funcionamento da rosca dosadora, o sistema deve funcionar com 

velocidade de rotação adequada, onde o valor deve ser determinado em função do 

diâmetro externo da helicóide e o peso específico do material transportado. Na tabela 

a seguir são mostradas o número de rotações máximas para os diâmetros usuais de 

helicóides. 

Tabela 3 – Rotações máximas do helicóide 

Diâmetro externo do helicóide  Peso específico  

mm Pol. 0,4 - 0,6 t/m³ 0,6 - 0,8 t/m³ 

100 4 120 RPM 180 RPM 

150 6 115 RPM 165 RPM 

230 9 110 RPM 150 RPM 

300 12 105 RPM 140 RPM 

350 14 100 RPM 130 RPM 
Fonte: Milmann, 2002 

 

2.4.2 Cálculo da potência absorvida pela rosca 

 

Com base no dimensionamento da capacidade da rosca, torna-se possível o 

cálculo da potência absorvida pela rosca. O cálculo da potência absorvida pode ser 

realizado através da seguinte equação: 

 

 𝑃 = 0.004 (𝐴 ∗ 𝑁 + 𝐵 ∗ 𝑄)𝐿 (4) 

 

P = potência absorvida pela rosca em cv 

N = rotações da rosca em RPM 

Q = capacidade da rosca em t/h 

L = comprimento da rosca em metros 

A = coeficiente de esforço 

B = coeficiente de esforço 

 

No cálculo da rosca potência absorvida pela rosca é possível observar a dois 

tipos de coeficientes de esforços. O primeiro, representado pela letra A, representa a 
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correção que deve ser realizada com base no tipo de mancal utilizado para 

sustentação da rosca no interior do conduto. 

Tabela 4 – Coeficiente de esforço A 

Diâmetro externo do helicóide (mm) Tipo de mancal intermediário 

 Rolamento Metal lubrificado 

100 0,012 0,021 

150 0,018 0,033 

200 0,032 0,054 

250 0,038 0,066 

300 0,055 0,096 

350 0,078 0,135 

400 0,106 0,186 

450 0,140 0,240 

500 0,165 0,285 

600 0,230 0,390 
Fonte: Milmann, 2002 

 

O segundo coeficiente de esforço, representado pela letra B, se refere ao peso 

específico do material a ser transportado pela rosca. 

 

Tabela 5 – Coeficiente de esforço B 

Produto Peso específico t/m³ B 

Arroz em casca 0,56 0,8 

Arroz descascado 0,95 1,2 

Soja 0,75 1,0 

Trigo 0,80 1,1 
Fonte: Milmann, 2002 

 
2.4.3 Cálculo da potência do motor elétrico 

 
Em situações em que a potência calcula absorvida pela rosca atinge valores 

abaixo de 5cv, deve-se empregar um fator de correção para assegurar o movimento 

da rosca em eventuais sobrecargas (SILVA, 2008). Desta forma, segundo Milmann 

(2002), o dimensionamento da potência requerida para o acionamento da rosca deve 

ser calculado pela seguinte fórmula, onde deve-se ainda considerar o rendimento do 

sistema de transmissão de acordo com qual tipo de transmissão utilizada: 

 

 
𝑃𝑚 =

𝑃 ∗ 𝐹𝑐

𝐸
 

(5) 

 

Onde:  
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Pm = potência do motor elétrico em cv; 

P = potência absorvida pela rosca em cv; 

E = rendimento da transmissão; 

Fc = fator que varia com a potência absorvida pela rosca. 

 

Tabela 6 – Fator de correção para potência do transportador helicoidal 

Potência (cv) Fator de correção 

menor que 1,0 2,00 

de 1,0 a 2,0 1,50 

de 2,0 a 4,0 1,25 

de 4,0 a 5,0 1,10 

maior que 5,0 1,00 
Fonte: Milmann, 2002 

 

2.4.4 Dimensionamento dos condutores 

 

Após o conhecimento da carga que compõe o sistema e determinação do nível 

de corrente, procede-se ao dimensionamento dos condutores elétricos, de forma a 

definir a seção mínima dos mesmos para que suportem a corrente de forma adequada, 

sem que ocorra aquecimento excessivo e com uma queda de tensão dentro dos limites 

indicados ( LIMA FILHO, 2001; NISKIER e MACINTYRE, 2000). 

O primeiro critério de dimensionamento é em relação a capacidade de 

condução de corrente dos condutores, quando submetidos aos efeitos térmicos 

produzidos pela circulação da corrente elétrica (LIMA FILHO, 2001). Neste método de 

dimensionamento deve-se ter o conhecimento da corrente de projeto e, com base nas 

tabelas da norma NR 5410, adotar-se a seção apropriada para o condutor, levando-

se em consideração o método de instalação e a temperatura aos quais estes estarão 

submetidos e o número de condutores carregados no mesmo conduto. Sendo assim, 

deve-se adotar a seguinte fórmula e adequá-la ao método de instalação: 

 

 
𝐼′𝑝 =

𝐼𝑝

𝐹𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝐶𝐴
 

(6) 

 

Onde: 

I’p = Corrente  

Ip = corrente do circuito 
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FCT = fator de correção da temperatura 

FCA = fator de agrupamento 

O segundo critério a ser utilizado é o critério da queda de tensão provocada 

pela passagem da corrente elétrica nos condutores. De acordo com a NBR 5410, a 

queda de tensão não deve ser superior a 7% a partir dos terminais secundários do 

transformador da empresa de distribuição. Niskier e Macintyre (2000) recomenda 

ainda uma queda de tensão de 2%, medida a partir do quadro terminal até a carga. A 

queda de tensão para circuitos monofásicos pode ser calculada a partir da seguinte 

equação, de acordo com Mamede Filho (2017). 

 

 
𝑆𝑐 =

200 ∗ 𝜌 ∗ 𝛴(𝐿𝑐 ∗ 𝐼𝑝)

∆𝑉𝑐 ∗ 𝑉
 

(7) 

 

Onde: 

Sc = seção do condutor em mm²; 

Lc = comprimento do condutor em m; 

ΔVc = queda de tensão máxima admitida em projeto, em %; 

V= tensão do circuito. 

 

2.4.5 Dimensionamento do sistema de proteção 

 

A partir do conhecimento dos condutores elétricos presentes no projeto, torna-

se possível o dimensionamento do sistema de proteção dos equipamentos elétricos, 

uma vez, para o dimensionamento do sistema de proteção, deve-se levar em 

consideração o valor da corrente nominal dos equipamentos e o valor da corrente 

suportada pelos condutores. 

Para o dimensionamento dos dispositivos de proteção contra correntes de 

sobrecarga, Creder (2007) afirma que deve ser atendida a seguinte condição: 

 

 𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 (8) 

 

Sendo: 

IB= Corrente de projeto do circuito; 
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IN=Corrente nominal do dispositivo de proteção 

IZ=Capacidade de condução dos condutores vivos, de acordo com o tipo de 

instalação. 

 

O autor ainda observa a necessidade de dimensionar o dispositivo de proteção 

com base na corrente convencional de atuação do dispositivo, levando em 

consideração um ambiente com temperatura em torno de 30ºC ou 20ºC, como 

observado na seguinte fórmula. 

 

 𝐼2 ≤ 1,45 𝐼𝑧 (9) 

 

2.5 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

A análise de viabilidade econômica consiste num estudo cujo principal objetivo 

é analisar se o projeto é aceitável, sob o ponto de vista financeiro, de forma a descobrir 

se o investimento é viável ou não, realizando previsões com base no fluxo de caixa 

gerado pelo empreendimento (GITMAN, 2004). 

Este tipo de análise integra procedimentos de cálculo do valor do dinheiro no 

tempo. Dentre os métodos de análise de viabilidade econômica, os mais utilizados 

são: o payback, valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). 

O payback é o método de análise que consiste em determinar o tempo de 

retorno necessário para recuperar o valor inicial investido em um projeto, com base 

nas suas entradas de receitas. Para o cálculo do tempo de retorno é utilizada a 

seguinte equação: 

 

 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =

𝐹𝐶0

𝐹𝐶𝑡
 

(10) 

 

Desta forma, se o período de retorno do investimento for menor que o período 

máximo aceitável de recuperação, o projeto é considerado viável; caso contrário, o 

projeto é considerado inviável (GITMAN, 2004). 

Outro método de análise, o chamado valor presente líquido, representa todo o 

fluxo de caixa que o investimento inicial pode gerar no futuro traduzido para valores 

no presente a fim de compará-los, considerando que o valor real do dinheiro muda ao 
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longo do tempo (ELETROBRAS, 2008). A análise do VPL é realizada com base na 

seguinte equação 

 

 
𝑉𝑃𝐿 =  ∑

𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐹𝐶0 
(11) 

 

Sendo: 

VPL=Valor presente líquido; 

FCo=Investimento inicial do projeto; 

FCt=Valor de entradas de caixa; 

r = Taxa mínima de atratividade. 

 

A taxa interna de retorno (TIR), por sua vez, representa a taxa composta de 

retorno que a empresa obteria caso o projeto se concretizasse e recebesse as 

entradas de caixa previstas (GITMAN, 2004).  

A TIR é considerada o ponto de equilíbrio em um investimento, pois, com base 

na taxa de juros, faz com que o VPL se iguale a zero, ocorrendo uma situação onde 

não há nem prejuízo, nem lucro. Com base nesse critério, é assegurado à empresa 

obter pelo menos o retorno exigido. 

Para o cálculo da TIR é realizado o seguinte método: 

 

 
0 =  ∑

𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐹𝐶0 
(12) 
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3 METODOLOGIA 

 

À princípio, foi realizada pesquisa a artigos, livros e projetos existentes sobre 

os aspectos e especificações técnicas utilizadas na área de produção de pescado, a 

fim de introduzir elementos fundamentais para entendimento dos requisitos de 

funcionamento do projeto e definir os requisitos básicos para a atuação do 

equipamento. Além disso, a pesquisa também buscou esclarecer os diversos 

elementos que irão constituir o sistema de automação industrial tais como 

instrumentação, controladores lógicos programáveis e sistemas de controle. 

Após realização da revisão bibliográfica, foi elaborada a especificação funcional 

do sistema, de forma a descrever detalhadamente a proposta de como o sistema deve 

ajudar a solucionar a problemática exposta no trabalho, compreendo melhor a 

estratégia de automação e nortear todos os passos de funcionamento do projeto, 

indicando os requisitos funcionais e como o sistema deverá operar em cada etapa do 

processo produtivo. 

Foram realizados os dimensionamentos das estruturas mecânicas que 

compõem o sistema de alimentação, cujo principal propósito foi determinar a 

capacidade da rosca transportadora, definindo detalhes técnicos da estrutura e 

permitir conhecer o tipo de carga a qual o motor deverá ser submetido e por fim 

determinar a potência e o tipo de motor a ser utilizado. 

Na etapa seguinte, foi realizado o levantamento dos pontos de monitoramento 

do sistema, de tal forma que possibilitasse definir o número de sensores e atuadores 

presentes no projeto e especifica-los de acordo com a sua devida função. Em seguida, 

de posse da informação dos dispositivos presentes no projeto, foi realizada a 

especificação do CLP, onde foi definido o modelo do controlador com base no número 

de interfaces existentes. 

Após conhecimento de quais sensores e quantas interfaces existem disponíveis 

nos módulos de CLP, a próxima etapa consistiu na definição do circuito de automação, 

onde foi elaborado o diagrama elétrico representando a ligação, de forma 

esquemática, de todos os elementos que compõem o sistema. Desta forma, a última 

parte na elaboração do circuito consistiu na determinação da fonte de alimentação do 

sistema. 

Logo após a elaboração do circuito, foram realizados dimensionamentos dos 

componentes elétricos que fazer parte do sistema de automação de forma a garantir 
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o funcionamento adequado do deste, prevenindo contra possíveis danos ao 

equipamento. Para isso, foram utilizados métodos de dimensionamento, de acordo 

com as orientações das normas ABNT NBR5410, como, por exemplo, o 

dimensionamento dos condutores e também do sistema de proteção. 

Após o conhecimento de todos os detalhes técnicos acerca do projeto, a 

próxima etapa se restringiu na construção da lógica de programação do CLP, de forma 

a desenvolver a sequência estruturada de comandos e instruções que possibilitasse 

controlar todo o sistema, conforme atualização dos dados monitorados pelo sistema. 

A lógica de programação foi construída toda utilizando a linguagem de programação 

ladder. 

A próxima etapa do projeto foi a realização da simulação do programa, onde 

consistiu na construção de um modelo computacional simplificado de forma que 

possibilitasse simular o comportamento do sistema em possíveis situações que 

possam ocorrer durante o ciclo de produção. Para realização desta etapa, foi 

necessário desenvolver lógicas de programações que imitasse o comportamento dos 

sensores da planta, bem como dos atuadores. 

Feito toda especificação do sistema e fundamentando toda a forma 

esquemática do projeto, a etapa seguinte do trabalho consistiu na elaboração de uma 

lista contendo todo o material necessário para a elaboração do projeto. Feito isso, foi 

possível fazer o levantamento dos custos envolvidos na construção do projeto. Por fim 

foram realizadas análises do investimento econômico referente a implementação. 

Para esta análise foram utilizados os métodos de payback, VPL e TIR, de maneira 

que permitisse estimar o tempo de retorno do capital a ser investido. 

Para a realização do projeto, foram necessários softwares, como forma de 

auxiliar no desenvolvimento do mesmo. Para a elaboração dos desenhos 

esquemáticos do sistema, foi utilizado o software AutoCad Electrical, na versão 2019. 

Trata-se de um software de propriedade da empresa Autodesk, porém, para a 

elaboração do trabalho, foi utilizada a versão de estudante disponibilizada 

gratuitamente pela própria empresa através de uma licença válida por três anos.  

O segundo software a ser utilizado no projeto foi o Codesys, trata-se de um 

software desenvolvido e comercializado pela empresa 3S – Smart Software Solutions 

GmbH, o software, cuja principal aplicabilidade consiste no oferecimento de um 

ambiente que possibilite o desenvolvimento de programas para controladores lógicos 
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em conformidade com as normas IEC 61131-3, foi utilizado no presente trabalho para 

o desenvolvimento do programa contendo toda a estrutura lógica e comandos do 

sistema de automação. Além disso, o programa também foi utilizado para o 

desenvolvimento do ambiente de simulação da programação. Para isso, foi possível 

através da utilização da versão de demonstração do programa, disponibilizada 

gratuitamente. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

Levando-se em consideração a dificuldade do fornecimento de ração de forma 

manual nas proporções corretas e nos intervalos de tempos indicados, durante a 

elaboração do presente trabalho, buscou-se apresentar um sistema de alimentação 

automático, destinado aos sistemas intensivos de produção, capaz de fornecer ração 

nas proporções corretas de forma precisa e nos intervalos indicados. 

Para isso, o sistema proposto apresenta como característica de funcionamento 

a busca pelo controle preciso do volume de ração a ser fornecido através do controle 

do ângulo de deslocamento do eixo de uma máquina.  

O dispositivo de alimentação deverá ser constituído de uma estrutura tubular 

acoplada a um silo que armazenará a ração. No interior desta estrutura tubular deverá 

estar contida uma rosca transportadora do tipo helicoidal, que atuará como uma 

espécie de dosador volumétrico. Desta forma, a rosca transportadora será o 

mecanismo de controle utilizado para a dosagem da ração neste projeto, onde, 

através do controle do movimento giratório do seu eixo, o volume de ração será 

controlado, ofertando uma quantidade de ração ao tanque onde estará contido os 

peixes cultivados. 

Na figura a seguir ilustra como deverá ser instalada a estrutura descrita do 

projeto. No esquema de instalação, é demonstrado que o alimentador deve ser 

instalado suspenso sobre o tanque onde estarão contidos os peixes. Desta forma, 

este equipamento deverá estar pronto para realizar acionamentos periódicos, dentro 

dos horários programados, e de forma precisa. 
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Figura 15- Método de instalação do alimentador 

  

Fonte: Autoria própria 

 

Utilizando um Controlador Lógico Programável para efetuar o controle do 

processo, o sistema será ajustado para ofertar uma quantidade de ração diária de 

acordo com as necessidades requeridas pela espécie cultivada tendo como 

característica a correção do ganho de peso. Ou seja, a partir do peso estimado pela 

conversão e ração e, conforme o avanço do ciclo de criação de peixes e consequente 

aumento da demanda por alimento, será ajustada instantaneamente uma nova 

quantidade ofertada de ração. Desta forma, a programação contida no CLP tem a 

capacidade de corrigir diariamente o peso médio dos animais, corrigindo a quantidade 

de ração a ser ofertada.  

No gráfico mostrado a seguir, é possível observar um exemplo de curva de 

crescimento com base na fórmula desenvolvida por von Bertalanffy, nela é possível 

observar que o crescimento para os primeiros meses de vida é praticamente 

constante, não se distanciando muito de uma equação de primeiro grau para os 12 

primeiros meses. Devido a este fato e levando em consideração que um ciclo completo 

de produção tem em média de 7 a 8 meses, para a modelagem do sistema proposto, 

optou-se pela utilização de uma taxa de crescimento constante, visto que dentro deste 

intervalo de tempo, a curva de crescimento não se distanciaria da curva real de 

crescimento. 
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Gráfico 1 - Crescimento estimado dos peixes em peso 

 

Fonte: Adaptado de Badue e Amorim (2012) 

 

Em sistemas de alimentação convencionais, onde o procedimento de 

alimentação é feito de forma manual, o peso médio dos animais é corrigido 

quinzenalmente, porém Menezes (2014) observa que, em situações onde o controle 

da alimentação é realizado desta forma, a quantidade de ração a ser fornecida no final 

da quinzena pode não ser suficiente e comprometer o crescimento dos animais, em 

consequência da não atualização do peso. Sendo assim, optou-se por um reajuste 

diário para o presente projeto.  

Conforme o fato citado por Ono e Kubitza (2003), onde dizem que o consumo 

de ração tem relação com a temperatura da água, a temperatura da água será 

monitorada para que o sistema regule a quantidade de ração disponibilizada para o 

tanque, evitando, desta forma, desperdícios dentro do processo. Por isso, o sistema 

desenvolvido será equipado com sensor de temperatura que deverá monitorar 

constantemente a temperatura da água e enviar estes dados ao sistema, funcionando, 

desta forma, como uma realimentação para o sistema. 

A tabela a seguir apresenta os ajustes que o sistema deverá realizar, conforme 

recomendações propostas por Schmittou (1993 apud ONO e KUBITZA, 2003, p. 55), 

de acordo com a variação de temperatura da água. 
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Tabela 7 - Fator de correção de temperatura 

Temperatura ºC Taxa de arraçoamento 

≤15 1% da biomassa 

>15 e ≤20 60% da taxa de alimentação 

>20 e ≤24 80% da taxa de alimentação 

>24 e ≤29 100% da taxa de alimentação 

>29 e ≤33 80% da taxa de alimentação 

>33 Não alimente 

Fonte: Adaptado de Schimittou, 1993 apud Ono e Kubitza, 2003, p. 56. 

 

O acionamento da rosca dosadora deverá ser realizado através da utilização 

de um motor elétrico. Na figura a seguir, é mostrado como deverá funcionar o sistema 

de acionamento, onde o motor irá acionar a rosca e ao mesmo tempo, conforme 

movimentação do eixo da máquina, será enviada informações do deslocamento do 

eixo, através da leitura dos pulsos gerados pelo encoder, ao sistema de controle 

representado pelo CLP.  

 

Figura 16 - Fluxograma do sistema de controle 

 

Fonte: autoria própria 

 

Ainda sobre a figura 16, é possível observar o sistema recebendo informações 

acerca da temperatura da água recebidas através do sensor de temperatura, assim 

como também é possível observar o sistema recebendo informações através da 

interface de comandos, sendo representada pela interface homem-máquina. 
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Desta forma, para dar início à execução do programa, o usuário deverá fornecer 

ao sistema, através das teclas presentes na IHM, algumas informações básicas para 

que seja possível ao sistema parametrizar o funcionamento da máquina. Após a 

inserção dos dados, o usuário deverá optar pela opção iniciar, logo em seguida, o 

sistema entrará em execução conforme programado pelo usuário. 

Para dar início ao ciclo, o usuário deve primeiramente fornecer ao sistema o 

número de peixes contidos no tanque, o peso médio inicial e a taxa de crescimento 

diário. Além disso, o usuário também deve fornecer a relação de peso/ volume da 

ração, pois, devido ao processo de fabricação da ração não ser preciso, podem 

ocorrer variações na densidade da ração de diferentes fabricantes ou até mesmo entre 

diferentes lotes de uma mesma marca de ração. 

A utilização da IHM também proporcionará ao usuário uma forma de supervisão 

do processo, possibilitando um modo de programação em tempo real que permite ao 

usuário modificar a programação durante o processo, modificando os valores dos 

dados de acordo com a sua necessidade, executando uma nova instrução 

imediatamente após a sua entrada. 

Em relação à rosca dosadora, considerando as dimensões do comprimento do 

passo e os diâmetros externo e interno desta, é possível encontrar o volume 

aproximado de ração ofertada por cada volta completa realizada. Além disso, 

considerando ainda a utilização de um encoder incremental, é possível melhorar ainda 

mais a precisão do volume ofertado de ração ofertada ao tanque por cada pulso 

gerado pelo encoder para o sistema. 

A partir do conhecimento do volume ofertado e com o auxílio da conversão 

volume/peso, calcula-se o deslocamento do eixo necessário para ofertar a quantidade 

estipulada e por consequência o número de pulsos gerados pelo encoder necessários 

para a realização da tarefa. 

Após a apresentação da solução proposta e descrição da interação entre os 

principais parâmetros e o sistema, tornou-se possível definir o modo como o sistema 

irá funcionar e nortear todos os passos seguintes para a construção do projeto. Na 

figura a seguir é apresentado um fluxograma mostrando o sequenciamento gráficos 

da operação do sistema. 
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Figura 17 - Sequenciamento gráfico de funções 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2 EXPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 

 

4.2.1 Especificação do Controlador Lógico Programável 

 

A primeira etapa para a realização do projeto de automação foi o levantamento 

dos pontos de monitoramento referentes a interligação entre o CLP, a máquina e os 

equipamentos necessários para fazer a comunicação entre a planta a ser 

automatizada. Na figura a seguir são mostrados os equipamentos que deverão fazer 

parte do processo de automação. 
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Figura 18 - Pontos de interligação do sistema com a planta 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Uma vez em posso das informações referentes aos pontos de monitoramento, 

tornou-se possível fazer o levantamento do número de entradas e saídas necessárias 

no projeto. A partir deste levantamento, foi possível verificar que o CLP deve ter no 

mínimo de interfaces necessárias para o controle de cada alimentador: três entradas 

do tipo digital simples, uma entrada digital do tipo rápida para a leitura do sinal do 

encoder, uma entrada analógica destinada ao sensor de temperatura e uma saída 

digital responsável pelo acionamento do motor. 

Para o desenvolvimento do projeto, optou-se pelo CLP do modelo DU351, da 

série duo, fabricado pela Altus. A escolha para tal se baseou por ser um CLP com IHM 

integrada e também devido ao número de interfaces disponíveis, sendo 20 entradas 

digitais, sendo 6 entradas de leituras rápidas, permitindo a utilização de até 4 encoders 

no mesmo CLP.  

No quadro mostrado a seguir, foram apresentados os equipamentos 

necessários para comunicação do CLP com a planta e os seus respectivos tipos de 

sinais e endereçamento recomendados. 
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Quadro 1 - Endereçamento das variáveis no CLP. 

Endereço Símbolo Comentário 
Tipo de 

variável 

I0.0 S1 Módulo de contagem rápida do encoder BOOL 

I0.3 B1 Botão de contato momentâneo, retorno por mola BOOL 

I0.4 B2 Botão de contato momentâneo, retorno por mola BOOL 

I0.5 BE Botoeira de emergência BOOL 

AI.0 S2 Sensor de temperatura WORD 

Q0.0 M1 Contator de acionamento do motor BOOL 

Q0.1 L1 Lâmpada indicadora que o motor está ligado BOOL 

Q0.2 L2 Lâmpada indicadora que o motor está desligado BOOL 

Q0.3 L3 Lâmpada indicadora de falha BOOL 

Fonte: Autoria própria 

 

Petruzella (2014) ressalta ainda a necessidade de o CLP ser instalado 

corretamente, devendo estar num ambiente onde esteja protegido contra 

temperaturas extremas, umidade, poeira, choques mecânicos e vibrações ou até 

mesmo ambientes corrosivos. Por esse motivo, recomendasse a utilização de painéis 

NEMA 12, indicados para aplicações gerais. 

 

4.2.2 Dimensionamento da capacidade e potência da rosca dosadora. 

 

Na elaboração do projeto, optou-se por uma rosca dosadora com medidas de 

diâmetro externo e de passo de 10 cm, além de um comprimento total da rosca de 50 

cm. O tubo onde estará contida a helicóide deverá ser construída com chapas de 2,65 

mm e as fitas de chapas de aço de 4mm. Com base na informação da medida externa 

da rosca e considerando um peso específico da ração em torno de 0,65 t/m³, foi 

possível encontrar a velocidade de rotação máxima do eixo da rosca, através da 

utilização da tabela 3, apresentada na seção 2.4.1. 

De posse dos dados encontrados anteriormente, o próximo foi encontrar a 

capacidade de transporte da rosca. Para isso, foi adotado um valor do coeficiente de 

enchimento variável de 1, pois, segundo afirmação de Silva (2008), onde diz que em 

caso de condutores tubulares, como no caso do presente projeto, é possível trabalhar 
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com 100% da carga. Desta forma, aplicando os valores encontrados na equação 2, 

chegou-se ao valor da capacidade da rosca de 5,5 t/h. 

Posteriormente, aplicando os valores encontrados na equação 2, chegou-se ao 

valor da potência absorvida pela rosca. Para isso, foram utilizados os valores para o 

coeficiente A e B no valor de 0,12 e 1 respectivamente, desta forma encontrou-se o 

valor de 11,43 W de potência absorvida, após a conversão de cv para watts.  Em 

seguida, aplicando-se o fator de correção para a potência da rosca, encontrou-se o 

seguinte resultado para a potência do motor elétrico. 

 

𝑃𝑚 =
11,43 ∗ 2

1
= 22,86𝑊 

 

À princípio, para a escolha do motor elétrico, optou-se por um motor de corrente 

alternada, visto que, segundo Franchi (2009), este apresenta diversas vantagens em 

relação aos demais, como por exemplo: o custo de aquisição mais reduzido, o melhor 

rendimento, e apresentar construção mais simplificada, uma vez que apresenta 

menos componentes, facilitando, desta forma, a sua manutenção.  

Entretanto, durante a fase de escolha do motor, ocorreram dificuldades para 

encontrar motores com a potência próxima da requerida e com a velocidade de 

rotação próxima da faixa indicada de 180 rpm. Inicialmente, procurou-se outras 

soluções para corrigir o problema da adequação da velocidade ao nível exigido, como 

por exemplo a utilização de um inversor de frequência ou mesmo sistema de redução 

com a utilização de polias. No caso da utilização do inversor de frequência, haveria a 

redução da velocidade do motor até o nível requerido, porém, não seria entregue a 

potência necessária ao motor, sendo necessária a utilização de um motor com maior 

potência para compensar as perdas resultantes da redução. 

Por fim, devido aos custos envolvidos, optou-se pela utilização de um motor de 

corrente contínua com a caixa de engrenagem integrada ao motor. Assim sendo, 

devido a utilização de um sistema de redução mecânica apropriado, o motor escolhido 

consegue desenvolver alto torque, mesmo com um tamanho reduzido. 

Para a alimentação do motor, será necessária a utilização de uma fonte de 

tensão contínua de 24V, desta forma, o motor apresenta potência de 34W, podendo 

atender sem problemas aos requisitos do sistema.  
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O motor também já vem com um encoder de 12 pulsos integrado ao mesmo, 

que trabalhando em conjunto com o sistema de engrenagens proporciona um total de 

360 pulsos por volta completa do eixo de saída. 

 

4.2.3 Dimensionamento dos condutores 

 

Para o dimensionamento dos condutores de alimentação do motor do 

alimentador, foi necessário observar o valor da corrente nominal do motor, que pode 

ser verificada através das informações fornecidas pelo fabricante. Desta forma foi 

encontrado o valor de 1,4A quando funcionando a plena carga. 

Com base na informação da corrente, o próximo passo foi especificar a seção 

correta do condutor que deve ser utilizado no projeto. Para isso, foram utilizadas as 

tabelas presentes na norma NBR 5410:2008 para dimensionamento de condutores.  

Entretanto, para o correto dimensionamento dos condutores, a norma especifica que 

se deve observar o método de instalação destes condutores. Porém, pelo fato do 

projeto não estar totalmente definido, em razão das mais variadas áreas que este 

pode atuar, possibilitando os mais diversos métodos de instalação, os condutores 

foram especificados de forma a apenas nortear o real dimensionamento, 

necessitando, desta forma, um estudo especifico para cada caso. 

Contudo, analisando as áreas onde geralmente são utilizadas para a prática da 

atividade da aquicultura, observa-se que em sua grande maioria, se tratam de área 

abertas, sendo o melhor método de instalação a utilização de condutores unipolares 

ou multipolares ao ar livre ou instalados em eletrodutos enterrados no solo. 

Analisando as duas possibilidade de métodos de instalação, verificou-se a 

possibilidade de utilização de condutores de cobre com seção de 0,5 mm², pois para 

o caso de condutores instalados ao ar livre, verificou-se o valor de corrente máximo 

suportado de 11 A, e para o método de instalação subterrâneo, constatou-se o valor 

máximo suportado de 12 A, utilizando como parâmetro a temperatura ambiente de 30º 

C e uma temperatura do solo de 20º C. Porém este dimensionamento não é 

conclusivo, devendo ainda, conforme estudo específico para cada caso, verificar o 

fator de agrupamento, utilizado em situações de maior número de circuitos presentes 

no mesmo eletroduto, situação bastante provável em situações onde possa ocorrer a 

instalação de mais de um alimentador de peixes. Assim como, deve-se fazer a 
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correção da capacidade de condução de correte pelo fator de temperatura a que o 

condutor será submetido.  

Analisando uma situação generalizada, para uma temperatura, como em 

diversas regiões tropicais, onde se pode chegar a temperaturas de 40º C, e um fator 

de agrupamento onde são instalados 4 circuitos diferentes no mesmo eletroduto, 

levando-se em conta a possibilidade de controlar 4 motores diferentes no mesmo CLP, 

aplicando-se os coeficientes de correção para cada situação, chegou-se ao seguinte 

resultado: 

𝐼′𝑝 =
1,4

0,87 ∗ 0,65
= 2,48𝐴 

 

Outro critério que foi levado em consideração foi o da queda de tensão 

provocada pela passagem de corrente elétrica nos condutores dos circuitos. Por se 

tratar de um circuito de extra baixa tensão, optou-se por trabalhar com uma queda de 

tensão de 5%, medida da fonte de tensão de 24V até a carga. 

Diante disso, foram analisadas diversas seções de condutores, através do 

método da queda de tensão, e verificou-se que a melhor opção seria a utilização de 

condutores com seção de 1,5 mm², por garantir uma queda de tensão dentro do limite 

estabelecido, a uma distância de até 37 metros da fonte. Para distâncias maiores que 

esta, recomenda-se a utilização de condutores com seções maiores ou mesmo a 

utilização de fontes de tensão mais próximas da carga. 

 

4.2.4 Dimensionamento do sistema de proteção 

 

Com base na corrente nominal do motor e no dimensionamento dos 

condutores, onde foi possível definir a corrente máxima suportada pelos condutores, 

foi realizado o dimensionamento do sistema de proteção.  

Aplicando a equação 8, demonstrada na subseção 2.4.5, e utilizando o valor de 

corrente para um condutor de 1,5mm² para o método de instalação, com base na 

tabela proposta pela NBR 5410, chegou-se ao seguinte resultado: 

 

1,4 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 22𝐴 
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Diante deste resultado, foi definido que, para a proteção do circuito do motor 

elétrico, deve ser utilizado um disjuntor de valor de corrente nominal de 2A. Este 

disjuntor deve de classe C, indicado para a utilização em partidas de motores, devido 

ao seu tipo de curva ocasionada na partida. 

Para a proteção do circuito do CLP, o dimensionamento foi feito de forma 

semelhante, porém, devido as características do equipamento, optou-se por um 

disjuntor do tipo B, pois são os mais recomendados para a proteção de equipamentos 

eletrônicos, devido a sua rápida atuação.  

Além da proteção contra sobrecorrente, Petruzella (2014, p. 271) também 

menciona sobre a importância de contar com um sistema de aterramento instalado 

adequadamente, mediante a utilização de um barramento de terra conectado ao terra 

da edificação, para que assim proporcione um caminho de baixa impedância. Desta 

forma, segundo palavras do autor, “deve ser previsto um barramento central de 

aterramento com um ponto de referências dentro do painel, onde todos os chassis e 

fontes de alimentação e condutores de aterramento dos equipamentos são 

conectados.” 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO 

 

Em sistemas programáveis, a forma de operação do conjunto é determinada 

por meio de uma sequência estruturada de comandos ou instruções que pode ser 

definida como programa (PENIDO et al., 2016 pg. 27). O programa completo para 

controle de um sistema consiste em diversas partes que podem ser denominadas de 

blocos (NATALE, 2008 pg. 27). Nesta seção, foram mostrados os blocos da 

programação desenvolvida e um detalhamento de suas funções. 

No quadro 2, estão contidas as tags detalhando todas os tipos de variáveis 

físicas e memórias da programação, seus respectivos nomes. É possível observar que 

no desenvolvimento do programa, optou-se pela utilização de uma nomenclatura para 

as variáveis de acordo com qual tipo de variável está sendo utilizada com o intuito de 

facilitar o entendimento dos técnicos que utilizarão estas informações. Por exemplo, 

as variáveis com o índice ‘M’ seguindo da numeração, na programação, este tipo de 

variável representa no sistema uma variável de memória de valor booleano, onde são 

utilizadas para o controle do sistema, como por exemplo o comando para execução 
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de uma determinada tarefa. Já as variáveis com índice ‘MD’ armazenam um valor de 

um dado de valor real do sistema. 

 

Quadro 2 – Identificação do tipo de variável 

Código Função 
Tipo de 

variável 

I Variável de entrada digital BOOL 

Q Variável de saída digital BOOL 

M Variável de memória de valor Booleano BOOL 

MW Variável de memória de valor inteiro INT 

MD Variável de memória de valor real REAL 

AI Variável de entrada analógica WORD 

CTU Contador  - 

TP Temporizador de pulso - 

Fonte: Autoria própria 

 

A primeira linha da programação em ladder, mostrada na figura 20, representa 

o bloco de atualização do peso médio estipulado. Basicamente, trata-se de uma linha 

de comando que possui um bloco de soma, onde, é somado diariamente, através do 

acionamento da memória M01, o valor da variável MD01 e MD02, que representam 

respectivamente o valor da variável de peso médio estipulado e o ganho de peso 

diário. Nessa mesma linha, também há a presença de um bloco chamado MOVE, 

sempre que esta instrução é habilitada, o programa, move o valor da variável MD03 

para o valor da variável MD02, atualizando o valor da variável representante do peso 

médio.  

 

Figura 19 - Bloco de atualização do peso médio. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A linha seguinte do código (figura 21) representa a linha responsável pela 

conversão do valor de volume de ração disponibilizado ao tanque por pulso gerado 

pelo encoder para um valor de peso de ração por pulso.  

 

Figura 20 - Bloco de conversão volume/peso. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Esta linha de comando é representada por um bloco com o operador 

matemático de multiplicação contendo o produto da variável (MD06) que representa o 

valor do peso específico da ração dado em gramas/cm³, através da inserção do valor 

pelo usuário por meio da IHM, e o valor em cm³ por cada pulso gerado. O resultado 

disso, como dito anteriormente, é o valor do peso de ração por pulso gerado. 

Para encontrar o valor do peso de ração por pulso, utilizou-se a seguinte 

equação, que se trata de do produto do volume de ração por passo da rosca e o valor 

do peso específico dividido pelo número de pulsos por revolução do encoder. 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 =  
𝜋 ∗ 𝑝 ∗ (𝐷2 − 𝑑2) ∗ 𝜌

4 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟
 

 

As linhas de número 3 até a 12 do programa têm como função determinar a 

taxa da alimentação do sistema com base no peso médio do peixe no determinado 

instante do ciclo de produção. Ou seja, como base na tabela 1, mostrada no capítulo 

2, é escolhida pelo programa a taxa de alimentação recomendada para a faixa de 

peso no período em questão. 

Basicamente, para a escolha da taxa correta para o peso médio, o programa 

faz uso, através da utilização de dois blocos de comparação em série (figura 22), de 

uma programação com base em uma expressão lógica do tipo AND, ou seja, quando 

o sistema ler o valor da variável que contém o peso médio do peixe, ele compara se 

o bloco estar dentro do limite interior, determinado pelo primeiro bloco, e o limite 
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superior, determinado pelo segundo bloco. Quando as duas situações são atendidas, 

é possibilitado ao programa determinar o valor recomendado da taxa de alimentação. 

 

Figura 21 - Bloco de escolha da taxa de alimentação. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Seguindo de forma semelhante a expressão do bloco de programação da taxa 

de alimentação, como verificado na figura 23, a programação do fator de correção da 

ração em função da temperatura também segue, em partes, uma expressão de lógica 

AND. Para valores dentro do limite inferior e superior das faixas de temperatura, o 

sistema adota um fator de correção com base na tabela 5 e faz a correção 

recomendada.  
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Figura 22 - Fator de correção da temperatura. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Entretanto para valores abaixo de 15ºC, o sistema utiliza uma taxa de 

alimentação de 1%, independentemente da fase de criação no momento do ciclo. E 

para valores da temperatura da água maiores que 33ºC, o sistema cessa a 

alimentação e aciona um alerta ao operador. 

O próximo bloco da programação trata-se propriamente do bloco responsável 

pelo cálculo da ração. A forma de trabalho deste bloco se dá inicialmente, assim como 

na forma convencional, através da multiplicação da taxa de alimentação, do peso 

médio do peixe e do número de peixes no tanque. Na figura 24, é possível visualizar 

o bloco de multiplicação das três variáveis, em seguida, em série com o bloco do 

cálculo de ração, está o bloco de correção através da utilização do fator de 

temperatura. 
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Figura 23 - Bloco do cálculo de ração 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Após o cálculo do valor diário de ração seguido da correção em função da 

temperatura, é acionado o bloco de divisão responsável pelo cálculo do número de 

pulsos gerados pelo encoder para o controle da quantidade de ração disponibilizada. 

Porém, é preciso observar que, como resultado da divisão entre dois números reais, 

tem como resultado uma variável de valor real, sendo necessário uma conversão do 

valor REAL para a variável ‘INT’, como pode ser verificado através de utilização do 

bloco ‘REAL-TO-INT’.  

Após a realização de todas estas etapas, o sistema já tem as informações 

necessárias para a execução da tarefa. A próxima etapa da programação se trata do 

acionamento da máquina (figura 25). Para o acionamento da máquina, o sistema é 

energizado a partir do pulso gerado no momento de acionamento da memória M03, 

em seguida o sistema energiza a bobina representada pela saída Q01, entretanto é 

necessário observar que este acionamento não é o bastante para manter a bobina 

acionada, sendo necessário um contato de selo, em paralelo com a memória de 

acionamento, para manter a máquina ligada. A memória M04 é a responsável pela 

desenergização da bobina responsável pelo acionamento, ou seja, sempre que M04 

é acionada, é interrompida a energização da máquina e aberto o contato de selo. 

 

Figura 24 - Bloco de acionamento da máquina 

 

Fonte: Autoria própria 
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A próxima parte da programação é a responsável pelo controle do ângulo de 

deslocamento do eixo da máquina, esta parte do programa é caracterizada pela 

utilização de um bloco de contagem crescente (figura 26) que, após definição do 

número de pulsos necessários definido anteriormente, armazena o valor na variável 

PV. Sempre que é gerado um pulso em decorrência do deslocamento angular do eixo, 

ocorre uma variação na entrada I02 (na mudança de 0 para 1), como resultado do 

sinal produzido pelo encoder. Desta forma, o bloco vai acumulando na variável CV o 

número de pulsos gerados, até que chegar no valor pré-ajustado em PV. 

 

Figura 25 - Bloco de controle do alimentador 

 

Fonte: Autoria própria 

Em seguida, quando atingido o valor desejado, é acionada a saída do contador 

de forma a acionar a variável M04, responsável pelo desligamento do motor e 

acionamento do bloco temporizador de pulso (TP_03). Quando isto acontece, a 

máquina entra em repouso até que o temporizador atinja o tempo e acione novamente 

a máquina, repetindo todo o ciclo. 

O bloco mostrado a seguir (figura 27) tem por função realizar o comando de 

atualização de peso médio estimado necessário para a correção do valor de ração a 

ser fornecida. Desta forma, a cada acionamento do motor, é incrementado um pulso 

no contador e quando este atinge o valor pré-ajustado, o valor do peso médio dos 

peixes é corrigido. 
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Figura 26 – Bloco de ajuste do peso 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.4 SIMULAÇÃO DO PROGRAMA 

 

A simulação consiste no método de estudar um sistema através da análise de 

um modelo simplificado, de tal forma que possibilite imitar o comportamento do 

sistema real, possibilitando compreender o funcionamento em uma quantidade quase 

ilimitada de situações e permitindo avaliar o desempenho do sistema, antes mesmo 

da sua construção (BAYER e ARAUJO, 2011). 

A simulação do programa em ladder foi realizada através do programa 

Codesys, onde foi desenvolvida uma interface homem-máquina para a inserção dos 

dados necessários para a parametrização do sistema e supervisionar a interação das 

variáveis com o sistema. 

 

Figura 27 – Interface de inserção e monitoramento de dados 

 

Fonte: Autoria própria 
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Por se tratar de uma simulação totalmente realizada em um ambiente virtual, 

foi preciso antes de tudo reproduzir a forma de atuação dos sensores do ambiente 

real para o ambiente virtual. Sendo assim, foi construída uma lógica também em 

ladder no Codesys que reproduzisse o comportamento de cada sensor. 

Para simular a atuação do encoder, foi necessária a construção de um gerador 

de pulsos que reproduzisse o trem de pulsos gerado pelo sensor. Deste modo, foi 

realizada uma lógica baseada em dois temporizadores interligados, sendo o primeiro 

representando o nível alto gerado quando o elemento sensível deste dispositivo 

detecta a luz produzida pelo emissor e o segundo temporizador responsável pelo 

tempo nível baixo da saída do sensor. Por fim, foi reproduzida uma saída para levar o 

sinal ao meio externo, representando a sinal produzido pelo encoder ao CLP. 

A simulação do sensor de temperatura foi realizada considerando a variação 

da corrente proporcionada pelo sensor ao terminal de entrada analógica do CLP. Para 

isso, foi utilizado um elemento de controle no Codesys do tipo deslizante para simular 

a variação e alterar simultaneamente o valor de temperatura. Na figura a seguir é 

mostrada a interface criada especificamente para a simulação do software. 

 

Figura 28 – Interface de simulação de dados. 

 

Fonte – Autoria própria 
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Na interface de simulação de dados mostrada na figura 28, é observados uma 

interface contendo a sinalização do motor quando em operação e quando está em 

espera, aguardando o próximo acionamento, também é mostrada a sinalização do 

alerta de temperatura que é acionada em condições de estado crítico, quando a 

temperatura supera os 33ºC sinalizando que a suspensão do fornecimento de ração. 

Além das sinalizações, mostra o botão deslizante para simular a temperatura e um 

demonstrativo da quantidade de ração calculada e o número de número de pulsos do 

encoder necessários para o controle do deslocamento do eixo, bem como uma 

sinalização demonstrando a atuação do encoder. 

Basicamente, para a simulação do software, foram inseridos diversos valores 

de dados de forma a imitar uma situação real, onde o usuário utilizaria o programa. 

Conforme os dados eram utilizados, foram comparados com o modelo real, onde o 

técnico responsável faria o cálculo de forma manual. Desta forma, também foi 

verificada a possível mudança de temperatura do ambiente e a resposta do programa 

à determinada mudança. 

Para verificar na simulação a atualização do peso médio do peixe conforme o 

avanço do ciclo, o tempo dos temporizadores contabilizando o tempo de espera para 

o próximo acionamento foi reduzido para o valor de 1 minuto, de forma a reduzir de 

forma satisfatória o tempo de espera e possibilitar a visualização da atividade durante 

boa parte do ciclo. 

Os dados foram inseridos de maneira que fosse testada a quantidade de ração 

para todas as taxas de alimentação apresentadas, de forma a testar cada faixa e 

comparar com a quantidade esperada, também foram feitos os testes de incremento 

do peso e a variação de temperatura para cada faixa. 

Como resultado da análise dos resultados, quando exposto às mais diversas 

situações, observou-se que a programação se comportou da maneira como esperada, 

não ocorrendo divergências quanto aos valores de ração calculadas pelo sistema e 

os valores teóricos. 

 

4.5 LEVANTAMENTO DE CUSTOS E AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE 

 

Com o intuito de estimar os custos totais para a execução do projeto do 

alimentador automático, foi realizado um orçamento através de pesquisas por meio 
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de sites de compra e em estabelecimentos locais, acerca dos valores dos 

componentes que integram o projeto, de forma a determinar o valor aproximado a ser 

investido para a implementação do projeto. 

A tabela 8 demonstrada a seguir apresenta a proposta orçamentária para a 

implementação do projeto. Contudo, pelo fato de alguns componentes serem 

importados, estes componentes podem sofrer variação do seu preço, com base na 

flutuação cambial. 

Tabela 8 - Levantamento dos custos de aquisição 

Descrição 
Custo 

unitário (R$) 
Quant. 

Custo  

total (R$) 

Fonte chaveada SPB-120-24 24V 5A 120W 329,00 01 329,00 

Fonte Dianqi MDR-60-5 5V 10A 60W 70,93 01 70,93 

DC Motor engrenado com encoder 24V 34W 170 

RPM 
117,43 01 117,43 

CLP IHM Altus Duo Du350 2.200,00 01 2.200,00 

Suporte para o motor 37mm 17,00 01 17,00 

Painel de comando NEMA 12 105,00 01 105,00 

Sonda de temperatura Pt-100 NTC IP68 Única 

Automação 
88,00 01 88,00 

Transmissor de temperatura 4-20mA Pt100 75,00 01 75,00 

Relé acoplador interface, 24V 23,33 01 23,33 

Botoeira  10,00 02 20,00 

Botoeira de emergência 60,00 01 60,00 

Sinaleiro Led 24V 10,00 03 30,00 

Dosadora helicoidal 1.000,00 01 1.000,00 

Silo de armazenagem + estrutura 1.200,00 01 1.200,00 

Disjuntor 2A Curva C 26,62 01 26,62 

Disjuntor 2A Curva B 26,62 01 26,62 

TOTAL     5.388,93 

Fonte: Autoria própria 

 

Com a obtenção das informações dos valores de aquisição de um alimentador, 

foi possível a realização da análise de viabilidade econômica para a implementação 

do projeto, de forma a prever o tempo de retorno aproximado do investimento feito. 
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Vale ressaltar que dependendo do número de alimentadores que serão 

instalados o custo de aquisição por equipamento pode ser reduzindo, em virtude da 

possibilidade de um mesmo CLP poder controlar até quatro alimentadores 

simultaneamente, entre outros equipamentos que também podem ser utilizados em 

conjunto. 

Objetivando uma análise mais próxima de um contexto geral, onde é 

considerado um ambiente em que há a presença de diversos tanques de criação, para 

efeito de comparação, especulou-se uma situação onde seria instalado um total de 30 

alimentadores, visto que, em circunstâncias onde o fornecimento de ração é feito de 

forma manual, pode ser considerada uma quantidade de tanques que um único 

funcionário pode cobrir satisfatoriamente, de forma que não comprometa os níveis de 

produtividade da atividade. 

Sendo assim, levando-se em consideração a redução do valor por unidade do 

alimentador, devido a melhor distribuição entre os equipamentos, estimasse um preço 

total de aquisição de R$ 99.638,80, para a implementação de 30 alimentadores, 

acrescidos de 50% para o custo de mão de obra de instalação, totalizando R$ 

149.458,20. 

Para a obtenção dos valores de entradas de caixa, advindos da implementação 

do sistema, levou-se em consideração o salário mínimo vigente na presente data do 

projeto, decorrente da mão de obra dispensada após a implementação do projeto, 

somado com os custos extras fixos, como detalhado na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Gasto mensal individual do empregador por emprego 

Descrição Custos(R$) 

Salário mínimo 998,00 

Décimo terceiro salário 83,17 

Férias 110,89 

Insalubridade (acréscimo de 20% sob o salário) 199,60 

FGTS (8% sob salário e insalubridade) 111,33 

Aviso prévio 83,17 

EPI’s (bota, capacete, óculos, protetor solar e uniforme) 50,83 

TOTAL 1636,98 

 Fonte: Autoria própria 
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Dessa forma, através da análise de payback, foi obtido o seguinte resultado de 

tempo de retorno imediato para o empreendimento. Onde encontrou-se o valor de 7 

anos e 8 meses aproximadamente de tempo de retorno. 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
149.458,20

12 ∗ 1636,98
= 7,608 𝑎𝑛𝑜𝑠 

 

Para o cálculo de VPL, foi utilizada o valor do rendimento médio da poupança 

como valor mínimo da taxa de atratividade, que em 2019 ficou estipulada em cerca de 

4,55% ao ano. Aplicando-se os valores na equação 11 apresentada na seção 2.5 

obteve os seguintes valores de VPL (gráfico 2). 

 
Gráfico 2 - Valor presente líquido ano-a-ano. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Conforme demonstrado no gráfico 2, a partir do décimo ano de implementação 

do projeto, no momento em que o valor do VPL é considerado positivo, o investimento 

é considerado viável economicamente, tendo em vista que este tempo é menor que a 

vida útil do projeto. 

O último método da análise de viabilidade utilizado foi para definir a taxa interna 

de retorno proporcionada pelo investimento. No gráfico mostrado a seguir é possível 

ver a perspectiva dos resultados esperados para os anos seguintes após o 

investimento. 
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Gráfico 3 - Taxa interna de retorno 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Através do contexto observado, esperasse que o empreendimento se torne 

economicamente interessante a partir do momento em que o sistema a taxa interna 

de retorno iguale ou supere a taxa de atratividade. Desta forma, observasse que o 

empreendimento supera esta taxa esta taxa entre o nono e o décimo ano. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como principal proposta projetar um sistema que 

possibilitasse controlar de forma automática o fornecimento de ração para a utilização 

em sistema de aquicultura e que, com base no monitoramento de variáveis externas, 

permitisse ao sistema fazer correções da quantidade diária de ração disponibilizada. 

Durante a elaboração do projeto, foi possível analisar e propor uma solução 

para a automação do sistema alimentador dentro dos padrões de sustentabilidade 

exigidos sob o ponto de vista dos impactos ambientais, uma vez que o sistema permite 

dosar de forma mais eficiente a quantidade de ração dentro de uma baixa margem de 

erros, proporcionado pela utilização do encoder. Desta forma, permitindo ao produtor 

corrigir com precisão a quantidade disponibilizada e por consequência melhorar a 

conversão alimentar da espécie cultivada.  

No decorrer do trabalho, foram realizados dimensionamentos que 

possibilitaram verificar o tipo de carga que será submetido o sistema, bem como foi 

possível especificar os componentes que integram o projeto, onde foi possível verificar 

que a utilização do motor de corrente contínua é a mais indicada para o presente 

projeto. 

Para atestar o funcionamento adequado de controle, foram realizadas 

simulações que possibilitaram compreender o desempenho nas diversas situações 

possíveis durante todo o ciclo de produção, demonstrando a possibilidade de 

implementação do projeto. 

Para mais, com a elaboração do projeto, foi possível verificar, além da 

viabilidade técnica de implementação do projeto, a viabilidade econômica, visto que, 

diante da realização da análise de custos, foi possível verificar o tempo de retorno  por 

volta de 10 anos, o que pode ser considerado satisfatório dentro do conceito da análise 

de viabilidade, visto que o tempo de retorno do empreendimento é menor do que a 

vida útil dos equipamentos utilizados no projeto, além de possibilitar a economia de 

outros gastos não contabilizados, como, por exemplo, a economia de ração oferecida 

pela provável redução de ração proporcionada pela redução da taxa de conversão 

alimentar. 

Para a realização de trabalhos futuros, idealiza-se ampliar a quantidade de 

funcionalidades do sistema, através do desenvolvimento de um sistema supervisório 



73 
 

   
 

que possibilite aos setores de gerenciamento da planta (mais precisamente o setor 

corporativo) ter total controle em tempo real da quantidade de ração que está sendo 

consumida pela unidade de produção e como consequência permitir gerenciar com 

facilidade e de forma intuitiva e transparente o controle do estoque de ração da 

empresa, permitindo programar reabastecimento do estoque dentro do cronograma 

que a atividade exige. 

Outro tema que se mostrou relevante para a realização de futuros trabalhos é 

em relação ao  controle da qualidade da água do ambiente de criação dos peixes, 

uma vez que identificou-se a necessidade de desenvolver um sistema que seja capaz 

de, além de monitorar, controlar todas as variáveis envolvidas no processo de criação, 

através da utilização de atuadores capazes de corrigir desvios dos parâmetros ideais, 

visando proporcionar um ambiente otimizado, onde as espécies cultivadas não sejam 

expostas às variações de fatores como temperatura ou mesmo oxigênio dissolvido, 

podendo otimizar ainda mais a produção de pescado. 
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