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RESUMO 

 

JAGHER, Thomas Gabriel, RIBEIRO, Fabiner Martins. Protótipo de Sistema 
para Medição da Massa Específica de Sementes em uma Unidade de 
Beneficiamento. 2017. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 
(Bacharelado em Engenharia Eletrônica), Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Toledo, 2017. 
 

 Na atualidade, o setor de pós-colheita vem demandando grande emprego 
de tecnologias para amenizar o déficit em relação ao setor de produção. Além 
disso, a medição da massa específica dos produtos agrícolas (feita 
manualmente) possui relevância para o desenvolvimento e gerenciamento das 
unidades de pós-colheita. Assim, o projeto baseia-se na implementação de um 
sistema eletromecânico capaz de amostrar uma quantidade de grãos, determinar 
a massa específica do produto, e então enviar este dado para uma interface 
gráfica. Foi desenvolvida a estrutura do sistema e na sequência os testes de 
medição. Nesta fase, utilizou-se um recipiente acoplado a uma célula de carga 
para medição do peso do produto. Para a aquisição dos dados, e cálculos do 
valor medido foi utilizado uma plataforma eletrônica de controle. O sistema foi 
aferido por meio de calibração indireta, através de ensaios em conjunto com uma 
balança de precisão . A partir disso, medições com diferentes amostras de 
produtos das culturas de soja e milho foram realizadas e confrontadas, chegando 
a um erro relativo máximo de 0,12 %. Com base nos resultados obtidos, conclui-
se que o sistema poderá ser empregado como uma ferramenta de auxílio ao 
gerenciamento de unidades comerciais que movimentem produtos agrícolas. 
 
Palavras-chave: automação, massa específica, controle de produção, produtos 
agrícolas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

JAGHER, Thomas Gabriel, RIBEIRO, Fabiner Martins. Prototype system to 
measurement of the seeds specific mass in a processing unity. 2017. 70 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (Bacharelado em Engenharia 
Eletrônica), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2017. 
 

  
Currently, the postharvest sector is demanding a big applying of technologies to 
settle the deficit on the production sector. Besides, the measurement of the 
specific mass (that is done manually) have relevance to the development and 
management of the postharvest unities. Thus, this project is based on 
implementation of an eletromechanical system capable of sample some grains, 
define the specific mass, and then, send the data to a graphic interface. A 
structure was made, and after that, the measurement tests. On this phase, it was 
used a container coupled to a load cell to do the product measurement. For the 
data acquisition and calculation of the specific mass, it was used an electronic 
platform of control.  The system was calibrated indirectly with a precision balance. 
From this, measurement with different samples of product of soy and corn were 
made and compared, achieving to a relative error of 0,12% on maximum. Based 
on results obtained, it is concluded that the system can be applied like a auxiliary 
tool to the commercial unities management that work with agricultural product. 
 
 
Palavras-chave: automation, specific mass, production control, agricultural 
product. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com a crescente produtividade de grãos, junto a implantação de novas 

áreas produtivas, o Brasil tem se consolidado como um dos maiores produtores 

mundiais de cereais e leguminosas. Segundo a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB) [1] a produção no ano de 2016 atingiu a marca de 186,4 

milhões de toneladas. De acordo com o Instituto de Economia Agrícola [2], a 

tecnologia empregada nas atividades agrícolas permite maior produtividade, 

aproveitamento e qualidade do produto, além de possibilitar safras em épocas e 

regiões anteriormente inutilizadas. 

As áreas responsáveis pela produtividade da agricultura possuem grande 

emprego tecnológico na atualidade, que podem ser observados em máquinas e 

equipamentos agrícolas, tais como colheitadeiras, tratores e dispositivos de 

sensoriamento e precisão. Entretanto, as atividades e unidades de pós-colheita 

ainda necessitam da aplicação de novas técnicas e de um crescimento 

tecnológico, como a automação de processos, para a uniformização do setor. 

À vista disso, se encontra o desafio dessas unidades, que são 

responsáveis por receber os grãos na velocidade da colheita, tratar e gerenciar 

a estocagem do produto sem o comprometimento da sua qualidade. Esse setor 

é representado pelas agroindústrias, cooperativas, cerealistas e unidades de 

fazenda, que atuam na adequação do produto aos padrões comerciais, 

garantindo a competitividade no mercado externo e o suporte da demanda 

interna. Segundo a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), a 

capacidade instalada dos armazéns brasileiros está paralisada comparado ao 

ritmo de crescimento da produção [3], o que causa impacto direto na logística do 

setor. 

Com isso, o estudo a respeito das propriedades físicas dos grãos, como 

a massa específica, umidade, teor de impurezas e ângulo de repouso, se faz 

fundamental ao desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas a dinâmica 

da capacidade operacional, de armazenamento real e estático das unidades. 

Além disso, a automação de alguns sistemas constituintes das etapas de 

beneficiamento de grãos e sementes como, leitura, interpretação e tomada de 
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decisão acerca de uma massa do produto, pode ser um grande diferencial em 

benefício do aperfeiçoamento e consequente redução de custos do setor.    

Desse modo, este trabalho teve como objetivo contribuir com o 

desenvolvimento do setor oferecendo um sistema eletromecânico de coleta de 

amostras e a partir disso a leitura e determinação da massa específica aparente 

dos grãos recebidos nas unidades de beneficiamento, a fim de otimizar e 

racionalizar as atividades de gerenciamento operacional e de estocagem, por 

meio de uma interface de monitoramento em tempo real das características do 

produto. Para a obtenção dos resultados foram utilizadas duas culturas distintas 

de grãos, milho e soja. 

O sistema desenvolvido foi fixado ao final de uma esteira transportadora 

construída para testes. Essa esteira possui uma estrutura que desvia o fluxo de 

grãos para um reservatório desenvolvido neste projeto, o qual contém uma célula 

de carga que realiza a medição do peso da amostra de grãos desviada. Por fim, 

o dado coletado é enviado para a plataforma eletrônica de controle, responsável 

pelo processamento do dado medido resultando em um valor de massa 

específica, o qual é enviado para a interface gráfica via comunicação serial USB.  

 Este trabalho está dividido em cinco capítulos, os quais estão divididos 

em seções para melhor organização. O primeiro capítulo diz respeito à 

introdução do projeto. O segundo capítulo trata do estudo da massa específica 

dos produtos agrícolas, além do método de determinação dessa propriedade 

aqui utilizado. O terceiro capítulo trata da estrutura desenvolvida e dos materiais 

e métodos utilizados, e como foram aplicados para a implementação deste 

trabalho. Já o quarto capítulo traz os resultados encontrados com o 

desenvolvimento deste trabalho. O quinto capítulo destina-se para a discussão 

dos resultados encontrados e uma análise geral do projeto. Por fim, estão os 

apêndices onde encontram-se os projetos mecânicos da estrutura. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2 DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA 
 

 Neste capítulo serão apresentadas as informações sobre a massa 

específica de produtos agrícolas e o método que foi utilizado neste trabalho para 

a determinação desta propriedade. 

 

2.1 MASSA ESPECÍFICA 
 

Para que fosse possível desenvolver este trabalho, foi de extrema 

importância entender a grandeza que está sendo medida, que neste caso é a 

massa específica dos produtos agrícolas destinados à armazenagem. Para isso, 

devem ser diferenciadas as propriedades físicas do produto, podendo ser 

extensiva e intensiva.  

 As propriedades extensivas dependem da quantidade de matéria 

presente na amostra (como, por exemplo, a quantidade de sacos de grãos ou o 

volume total armazenado). Ao realizar a divisão entre duas propriedades 

extensivas é possível obter uma propriedade intensiva que é o caso da massa 

específica (⍴). O cálculo desta propriedade é dada em (1), onde  representa a 

massa da amostra e  o seu volume [4].  

 

⍴ =                                                (1)    

        

Neste trabalho utilizou-se a massa específica aparente, a qual considera 

os espaços vazios entre os grãos, diferente da massa específica real. A massa 

específica aparente é utilizada para distinguir se uma substância é pura ou 

impura, além de auxiliar no controle de qualidade de produtos dentro da indústria 

[4]. A massa específica, aplicada para produtos agrícolas, possui influenciadores 

que alteram seu valor, como teor de umidade, impurezas, espécie do grão e 

condições de armazenamento. 

Além da técnica utilizada, existem outros métodos que podem ser 

encontrados na literatura. Um dos métodos para determinar a massa específica 

de um sólido, é pesar e determinar seu volume por meio da medição de suas 

dimensões. Caso não seja possível medir as dimensões do sólido, seu volume 
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pode ser obtido experimentalmente. Um dos experimentos realizáveis é baseado 

no método de deslocamento, onde um volume conhecido de água é adicionado 

a um instrumento volumétrico graduado. O sólido deverá ser transferido para o 

recipiente graduado, deslocando um volume de líquido, o qual possui o mesmo 

volume do objeto depositado [4]. Como o volume de todas as amostras será 

conhecido, e este método desconsidera os espaços vazios entre os grãos, não 

é viável utilizá-lo. 

O outro método conhecido visa determinar a massa específica de um 

produto utilizando o princípio de Arquimedes. De acordo com esse princípio, todo 

corpo submerso em um líquido fica sujeito a uma força de empuxo, em sentido 

vertical, igual ao peso do líquido deslocado [5]. Pelas características do produto 

a ser medido, esse método não se torna eficiente, visto que considera a massa 

específica real do produto, e para fins de armazenamento é necessário 

considerar a massa específica aparente. 

 Os equipamentos presentes em uma unidade de beneficiamento e as 

estruturas para armazenagem de grãos são caracterizados por suas 

capacidades de processamento e armazenamento de produtos. Assim, uma 

máquina da linha de beneficiamento processa uma carga expressa em tonelada 

por hora (t/h), e um silo pode armazenar toneladas (t) de grãos. Com isso, a 

determinação da massa específica de um carregamento é benéfica tanto no 

beneficiamento quanto no armazenamento do produto, proporcionando a 

possibilidade de prever eventos futuros, facilitando tomadas de decisões e ações 

dentro da unidade. 

 Desta forma o projeto visou a identificação da massa específica de um 

carregamento a ser armazenado, pois esta informação pode proporcionar um 

controle mais preciso da capacidade de armazenamento da unidade, e gerar 

dados em tempo real, úteis para equipamentos envolvidos no processo (como 

máquina de limpeza e secador). Além disso, facilita o controle de impurezas e o 

teor de umidade dos grãos ao fazer a comparação da massa medida com valores 

pré-definidos, os quais podem ser obtidos através de um método manual de 

medição.  
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2.2 CÉLULA DE CARGA 
 

Neste trabalho, a célula de carga é utilizada para medir o peso de um 

material e a partir desse determinar sua massa. Ela consiste de um elemento de 

medição onde são fixados strain gages (extensômetros), que geralmente são 

feitos de aço ou alumínio, os quais sofrem pequenas deformações quando 

sujeitos a esforços físicos. Quando isso ocorre, é provocada uma alteração linear 

da sua resistência elétrica de maneira proporcional ao esforço recebido [6].  

O strain gage (SG) amplamente utilizado é o de componentes metálicos 

colados (Figura 1), que é formado por um fio muito fino ou por folhas metálicas 

dispostas em um padrão de grade. Esse padrão maximiza a extensão dessas 

folhas quando sujeitas à deformação, aumentando a faixa de variação da 

resistência [7].  

 

Figura 1 - Strain gage de componentes metálicos. 

Fonte: www.indiamart.com 

 

Para que seja possível utilizar o SG é necessário a utilização de um 

circuito elétrico denominado ponte de Wheatstone (Figura 2), pois as variações 

de resistência em relação à deformação do material são muito baixas.   
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Figura 2 - Circuito de ponte de Wheatstone. 

Fonte: [7] 

 

 Esta ponte é o equivalente elétrico a dois circuitos divisores de tensão em 

paralelo, um formado por  e  , e o outro por  e . A saída da ponte é a 

tensão , e  é a tensão de alimentação do circuito. A equação que caracteriza 

este circuito é dada em (2) [7]. 

=  − .                                     (2) 

 A partir de (2), é possível determinar que quando = , a tensão  é 

igual a zero. Nessas condições define-se que a ponte está balanceada [7]. 

Assim, qualquer variação de resistência irá resultar em uma tensão de saída  

diferente de zero. Esse é o princípio de utilização dos SG, os quais podem 

substituir qualquer resistor da ponte de Wheatstone. Dessa forma, qualquer 

variação na resistência do SG, irá produzir uma tensão de saída diferente de 

zero, a qual será a função da deformação sofrida pelo mesmo. 

De acordo com o número de SG utilizados, a ponte de Wheatstone 

possuirá outras denominações. Quando se utiliza apenas um SG denomina-se 

quarto de ponte; utilizando dois, o dispositivo é conhecido como meia ponte; e 

com quatro, ponte inteira. 

Além dos diferentes tipos de ponte utilizada, as células de carga são 

divididas em várias famílias e modelos, e a escolha deve ser de acordo com sua 

aplicação [6][8]. Os tipos mais utilizados são: 

 Single point: utilizadas geralmente em aplicações de pequena e 

média dimensão. Enquanto uma extremidade é fixa em um 

aparato, a outra extremidade é posicionada sob uma plataforma 
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que é carregada com um peso a ser medido. Possui, em sua 

maioria, formato paralelepípedo. 

 Bending beam: esses tipos de componentes possuem uma mola 

de metal a qual se deforma de acordo com a carga aplicada à 

célula. Geralmente utilizado em associação de varias células. 

 Célula de tração: componente utilizado para medição de força de 

tração, onde o peso é suspenso por uma ou mais célula de carga. 

Normalmente encontrada em formato “Z”, o que facilita a 

suspensão de um objeto.  

 Célula de compressão: essa família de célula é posicionada a 

abaixo de uma estrutura, a qual é carregada com um peso na parte 

superior. O formato cilíndrico é usualmente encontrado, devido à 

facilidade para aplicar compressão no mesmo.  

As quatro famílias supracitadas se dividem em diversos modelos, cada 

qual com suas especificações e formato, sendo assim, é necessário um estudo 

da aplicação para encontrar o componente que melhor se adapta a cada sistema. 

2.2.1 Características da célula de carga 
 

 Para o atual projeto notou-se a necessidade de uma célula de carga que 

pudesse ser acoplada ao eixo de um motor e também à plataforma que fica sob 

o produto a ser analisado, como pode ser visto no Apêndice C. Como o objetivo 

do projeto é realizar a medição do peso de uma amostra de produto e 

consequentemente a massa específica da mesma, tornou-se desnecessária 

uma célula com alta capacidade nominal, porém é preciso resolução e erro 

baixos para que o resultado se torne mais preciso e confiável.  

Levando em consideração as necessidades do projeto, foi escolhida uma 

célula de carga da família single point do modelo TAL-220 (Figura 3), pois seu 

princípio de funcionamento e características físicas (tamanho e pontos de 

fixação) tornam-se adequados ao sistema mecânico (Apêndice C). Esse sensor 

é feito de alumínio, com capacidade máxima de medição de 2 kg, uma tensão 

de alimentação de 5 V, sensibilidade de 1 mV/V e apresenta quatro condutores 

para a sua ligação [9]. O datasheet referenciado para este componente não 

menciona uma capacidade nominal de 2kg, entretanto, as mesmas 
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características exibidas no documento se aplicam à célula utilizada (informação 

essa apresentada pelo fornecedor). O condutor vermelho representa a tensão 

de alimentação, o preto representa a referência do circuito, e os fios branco e 

verde são os sinais vindos da tensão de saída da ponte de Wheatstone presente 

na célula. A ponte de Wheatstone na célula usada neste trabalho contém 4 SG 

(ponte inteira), e a disposição dos transdutores sobre o corpo de prova pode ser 

observada na Figura 4. 

 

Figura 3 - Célula de carga TAL-220. 

Fonte: Autoria própria 
 

 

 

 

Figura 4 - Disposição dos strain gages sobre o corpo de prova. 

Fonte: Autoria própria. 
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É cabível medir as alterações de tensão oriundas da ponte de 

Wheatstone, a fim de criar uma curva característica da célula de carga indicando 

o peso do produto para diferentes valores de tensão. Para realizar o processo 

de medição foi acoplada a célula de carga em lugar apropriado (uma estrutura 

retirada de uma balança com célula semelhante), com uma extremidade fixa e 

outra não. Além disso, foi utilizado uma fonte de alimentação de 5 V ligada aos 

condutores preto e vermelho, e um multímetro para que seja medida as 

alterações de saída dos fios branco e verde (tensão de saída da ponte). Com o 

sistema montado, é preciso adicionar pesos à célula de carga gradativamente, e 

acompanhar a variação da tensão de saída.  

A cada alteração da tensão de saída, indicada pelo multímetro que possui 

resolução de 0,1 mV, a embalagem e seu conteúdo são pesados na balança de 

precisão Marte AD3300 (Figura 5), que apresenta resolução de 0,01 g. Com isso, 

foi possível observar a primeira alteração de 0,1 mV ao depositar 

aproximadamente 70 g sobre a célula de carga. Posteriormente constatou-se 

então, que a cada 40 g adicionadas ao peso total, a saída aumentava 0,1 mV, 

sendo possível gerar um gráfico do sinal de saída de acordo com o peso (Figura 

6).  

A curva característica da célula de carga mostra uma não linearidade 

apenas do início da medição até completar 70g, dessa forma, a amostra a ser 

medida deve ter peso superior a este valor para aumentar a confiabilidade do 

resultado. 

 

Figura 5 - Balança de precisão Marte AD3300. 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 6 - Curva característica da célula de carga (g/mV). 

Fonte: Autoria própria 

 

2.2.2 Aferição da célula de carga 
 

Como visto anteriormente, a célula de carga produz um sinal analógico 

com nível de tensão baixo, sendo necessário tratar este sinal antes de chegar 

ao controlador. Primeiramente é preciso aumentar o nível de tensão do sinal, 

para que seja possível medir as pequenas variações quando a célula é exposta 

a esforços mecânicos. Após este aumento, o sinal pode ser enviado diretamente 

para uma entrada analógica do controlador, entretanto, o controlador possui um 

ADC de apenas 10 bits, o que iria limitar o resolução da medição pois possui 

apenas 1024 variações possíveis devido a esta quantidade de bits. A partir das 

necessidades citadas, foi escolhido o Módulo Hx711 para realizar a amplificação 

e conversão do sinal. Os detalhes da ligação entre a célula e o módulo pode ser 

observada na Figura 7.  
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Figura 7 - Ligações entre célula e módulo Hx711. 

Fonte: Autoria própria 

 

A tensão de 5 V necessária para ativar o Hx711 é recebida pelas entradas 

VCC e GND, e o módulo alimenta a célula de carga através dos condutores 

ligados a E+ e E- (sendo eles 5 V e referência, respectivamente). O componente 

possui um amplificador de ganho programável através do controlador, além de 

um conversor ADC de 24 bits e uma interface SPI, o que facilita o envio dos 

dados. O fluxo do sinal entre a célula de carga e o controlador pode ser 

observado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Fluxo do sinal da célula de carga. 

Fonte: Autoria própria 
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O módulo utilizado, contém duas entradas A e duas entradas B, por isso 

a necessidade de um multiplexador de entrada, para selecionar qual sinal de 

entrada será enviado para o amplificador. No projeto atual foram utilizadas 

apenas as entradas A, portanto o sinal analógico recebido por estes canais são 

enviados para o amplificador de ganho programável, o qual está programado 

para o maior ganho fornecido pelo componente que é igual a 128. Após o ganho, 

o dado é enviado para o ADC, que por sua vez transforma o sinal analógico em 

um sinal digital de 24 bits, e o envia através da interface de comunicação SPI 

para o controlador [10]. 

O controlador recebe os dados por uma porta digital utilizando de uma 

função que inicia a comunicação SPI com o módulo. A saída DT (Serial Data 

Output) envia os valores binários, de acordo com o sinal no SCK (Serial Clock 

Input) vindo do controlador. A cada pulso dado em SCK, é enviado um bit pela 

saída DT, e o primeiro a ser mandado é o MSB (Most Significant Bit) [10]. Cada 

valor binário é armazenado em sequência em uma variável, formando um valor 

decimal. 

Para calcular a resolução do valor final recebido pelo controlador, foram 

necessários alguns passos. Primeiramente foi encontrada a quantidade de 

degraus que o ADC fornece, que é aproximadamente 1,678 × 10  ( que é igual 

a 2 ). Esse valor é proveniente de quantas alterações podem ser feita no valor 

binário fornecido pelo ADC. Então a quantidade de degraus foi dividida pelo valor 

máximo do sinal recebido pelo componente, que neste caso é 5000 mV (devido 

a tensão de alimentação de 5 V). Com isso, foi possível obter um valor de 3.355 

o qual representa a quantidade de degraus que se alteram a cada mV alterado 

na entrada do ADC. 

Antes de chegar ao módulo, o máximo de tensão que a célula envia é de 

5 mV (devido a sua alimentação de 5 V e sensibilidade de 1 mV/V). Após passar 

pelo amplificador, esse sinal terá no máximo 640 mV, o qual representa a 

capacidade máxima da célula de carga (2 kg). Esse sinal de tensão, depois de 

transformado em digital pelo ADC e recebido pelo controlador, é representado 

pelo valor decimal 2,147 ×  10 . A resolução apresentada pelo ADC se dá em 

(3), sendo  o peso máximo suportado pela célula e  o número de 
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degraus utilizados pelo ADC para representar este valor. Ao realizar este cálculo, 

chega-se a um valor de 2,98 × 10  [ ] de resolução [11]. 

 

= =  = 2,9802 ×  10  [ ]                           (3)    

                                 

A resolução encontrada torna-se inviável para o componente físico de 

medição utilizado, gerando valores instáveis recebidos pelo controlador. Assim, 

foi necessário aplicar uma escala na resolução atual visando obter uma variação 

estável e coerente, para isso escolheu-se uma resolução final de 1 g (resolução 

comumente encontrada em balanças comerciais).  

Para que a resolução fosse dada em gramas foi necessário converter a 

unidade da mesma, levando em consideração o valor máximo de tensão igual a 

640 mV (correspondente a 5 mV com ganho de 128) que equivale ao peso 

máximo de 2000 g, é necessário encontrar quantas gramas equivalem a uma 

variação de 2,9802 ×  10  mV. Esse cálculo é dado em (4). 

 

=   × ,  × = 9,313 × 10                         (4) 

 

Devido a alteracao de escala, multiplicou-se a resolução real por uma 

constante k ,  e a relação  para encontrar esta constante é demonstrada  em (5), 

onde  é a nova resolução escolhida e  é a resolução atual [12]. 

 

 =  =  ,  × = 1073,7                          (5) 

 

Por meio disso, quando o ADC envia o sinal, o controlador divide o dado 

pelo valor de 1073,7 fazendo com que a medição do sistema varie a cada 

unidade de grama.  
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3. ESTRUTURA E MATERIAIS 
 

Neste capitulo serão apresentados os principais componentes utilizados 

neste projeto. Como pode ser observado, a Figura 9 representa a estrutura geral 

do trabalho, com o sistema de medição instalado ao final da fita transportadora 

de grãos construída para testes, simulando uma possível aplicação do mesmo. 

As partes constituintes da estrutura serão mostradas em detalhes mais adiante. 

 

 

Figura 9 - Estrutura geral do projeto. 

Fonte: Autoria própria 

 

Especificamente, o sistema construído é representado pela Figura 10 com 

o objetivo de realizar a medição da massa específica do produto agrícola. Essa 

estrutura é composta por elementos armazenadores e medidores, além de 

atuadores, contendo todos os materiais e componentes citados neste capítulo, 

constituindo o sistema completo representado por:  

 (I) Monitor da interface do software; 

 (II) Caixa que contém o controlador e módulos eletrônicos do sistema; 

(III) Sistema de desvio e captação da amostra. 

 (IV) Sistema de armazenagem; 

 (V) Sistema de nivelamento da amostra; 
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 (VI) Sistema de medição; 

 

Figura 10 - Sistema de medição da massa específica. 

Fonte: Autoria própria 

 

 O funcionamento completo desta estrutura é composto por algumas 

etapas, as quais estão representadas na Figura 11 e descritas logo a seguir. 

 

 

Figura 11 – Etapas do funcionamento do sistema de medição da massa especifica.  

Fonte: Autoria própria 
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A etapa A representa a posição inicial da estrutura, na qual o mecanismo 

de captação da amostra (gaveta) está em sua posição original, e o sistema está 

na espera de um sinal do controlador para dar início ao processo. Após receber 

o sinal de partida, a etapa B é acionada, assim a gaveta desloca-se para a 

posição em que seu funil encontra-se alinhado com o reservatório. Desse modo, 

quando o produto começar a cair da esteira transportadora para a gaveta, este 

será direcionado ao reservatório (etapa C). Quando o recipiente estiver 

totalmente cheio de grãos, é realizada assim a transição para a etapa D, na qual 

a gaveta irá retornar para a sua posição inicial, interrompendo a alimentação de 

grãos ao reservatório. Através das propriedades físicas dos produtos agrícolas, 

a amostra de grão armazenada apresenta um excedente de produto em relação 

ao reservatório com um determinado ângulo de repouso, assim o mecanismo de 

nivelamento é acionado pelo controlador para raspar este excesso, 

caracterizando assim a etapa E. Por fim, é acionada a etapa F, onde após a 

medição ser realizada, a comporta para a liberação do produto é ativada, 

esvaziando o reservatório e dessa maneira concluindo o processo. À vista disso, 

o sistema ficará na espera da realização de uma nova medição. O esquema 

elétrico do sistema pode ser vizualizado no Apêndice F. 

 

3.1 SISTEMA DE DESVIO E CAPTAÇÃO DA AMOSTRA 
 

Visando o desvio do produto de seu fluxo natural para um reservatório, foi 

idealizado um sistema de desvio, o qual foi acoplado logo abaixo da esteira 

transportadora, como pode ser observado na Figura 12. A estrutura de desvio foi 

feita para que os grãos caíssem na gaveta e se dirigissem para um funil que 

concentra o fluxo em uma área menor. O projeto mecânico deste sistema pode 

ser vizualizado nos Apêndices D e E. 
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Figura 12 - Estrutura de desvio. 

Fonte: Autoria própria 

 

Quando o controlador indica a necessidade de coletar uma amostra, a 

gaveta é deslocada para frente, fazendo que os grãos se depositem no 

reservatório. Para a movimentação foi necessário acoplar o eixo do motor DC a 

uma rosca, que passa por dentro de uma porca, a qual foi fixada na gaveta, 

fazendo com que ela se movimente caso a rosca gire. O esquema citado pode 

ser visualizado na Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Partes do sistema de desvio de grãos. 

Fonte: Autoria própria 
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3.2 SISTEMA DE ARMAZENAGEM 
 

Após efetuar o desvio do produto, é necessário armazenar o mesmo em 

um volume fixo. Analisando o espaço físico disponível para fixação da parte 

mecânica deste projeto, a linearidade da célula e o cuidado para que não fosse 

excedido o limite da mesma, foi necessário restringir um limite superior e inferior 

de peso a ser medido. Assim, foi fixado o volume  a ser medido dentro destes 

parâmetros. Logo, decidiu-se utilizar um recipiente com volume de 1150 cm³ para 

armazenar as amostras, com regulagem de altura para facilitar o seu 

posicionamento.  

Adicionalmente,  o sistema contém uma tampa que é deslocada para o 

escoamento do produto quando necessário. Para controlar o escoamento foi 

usado um servo motor, onde uma extremidade da célula de carga foi fixada no 

eixo do mesmo e a outra foi acoplada à tampa do mecanismo. O projeto 

mecânico deste sistema pode ser encontrado no Apêndice A. 

Inicialmente realizou-se o projeto com o reservatório acoplado 

diretamente a esteira, mas constatou-se que essa configuração provocaria 

variações nas medidas devido a trepidação na estrutura, prejudicando o 

funcionamento da célula de carga. Assim, o reservatório foi apoiado sobre o solo 

por meio de um tripé, sem possuir contato com a esteira. Como pode ser visto 

na Figura 14, o sistema de armazenamento foi alocado logo abaixo da gaveta de 

desvio. Na Figura 15 pode ser visualizado o armazenamento de uma amostra de 

soja, antes do acionamento do processo de nivelamento. 

 



32 

 

 

Figura 14 - Mecanismo de armazenagem. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 15 - Amostra armazenada antes do processo de nivelamento. 

Fonte: Autoria própria 
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3.3 SISTEMA DE NIVELAMENTO DA AMOSTRA 
 

Após o armazenamento do produto, é formado um ângulo de repouso 

acima do reservatório, de acordo com as propriedades físicas da amostra (Figura 

16). Para que essa parte do produto seja descartada da medição, foi acoplado 

um sistema de raspagem ao reservatório (Figura 17), buscando um nivelamento 

eficiente da amostra de grãos. 

O sistema consiste de um motor de passo, no qual foi fixado uma haste 

de ferro com leve inclinação (cujo material é uma liga de aço convencional no 

setor metalúrgico brasileiro), buscando reduzir o esforço sobre o eixo do motor 

e facilitar a raspagem do excedente do produto. Além disso, um sensor 

fotoelétrico foi anexado para informar quando o reservatório está transbordando 

de produto. O sensor foi fixado a uma certa distância do reservatório para evitar 

o contato com a haste de nivelamento. Os projetos das partes mecânicas deste 

sistema podem ser observados nos Apêndices A e B.   

O acionamento deste sistema ocorre quando o controlador recebe o sinal 

do sensor e a gaveta retorna à sua posição de origem, assim o motor de passo 

é ativado, fazendo com que o produto fique apenas no volume desejado para a 

medição.  

 

Figura 16 - Ângulo de repouso observado no reservatório. 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 17 - Mecanismo de nivelamento. 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 18, pode ser observada uma amostra de produto após a 

realização da raspagem do excesso de grãos. 

 

Figura 18 - Amostra após a realização do processo de nivelamento. 

Fonte: Autoria própria 
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3.4 SISTEMA DE MEDIÇÃO 
 

Fixado o volume da amostra, já é possível medir o seu peso, e para isso 

foi utilizado a célula de carga e o eixo do servo motor (Figura 19). É necessário 

que a extremidade da célula que não recebe esforço fique fixa, portanto ela foi 

fixada com um parafuso e porcas ao eixo do servo motor. A célula de carga ainda 

tem a tampa do compartimento fixada em sua extremidade que sustenta a 

amostra, porém o peso da mesma é considerado como a tara da medição e é 

descontado pelo programa implementado. Após um período de 10 segundos 

para estabilização da amostra e da célula, o componente envia o valor medido 

para o controlador. Por fim, a amostra é descartada como visto no item 4.2. 

No Apêndice C está anexado o projeto mecânico que compõe este 

sistema. 

 

Figura 19 - Mecanismo de medição. 

Fonte: Autoria própria 

 

Para a implementação deste sistema, utilizou-se os materiais 

representados na Figura 20, onde é possível observar as relações entre os 

seguintes componentes: 

(a) Módulo conversor Hx711; 
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(b) Célula de carga; 

(c)  Placa eletrônica de controle; 

(d) Sensor fotoelétrico difuso; 

(e) Módulo de acionamento L293D; 

(f) Motor de passo NMB PM55L 048 HP69; 

(g) Servo motor TowerPro MG995 ; 

(h) Placa relé 

(i) Motor DC 

(j) Notebook.    

 

 

 

Figura 20 - Componentes do sistema a ser montado. 

Fonte: Autoria própria 

 

3.5 PLACA ELETRÔNICA DE CONTROLE 
 

 Para este trabalho, utilizou-se uma placa eletrônica de controle Mega 

2560 baseada no microcontrolador ATmega2560, que pode ser observada na 

Figura 21. Essa placa possui basicamente 54 pinos de entradas/saídas digitais 

e 16 entradas analógicas com um ADC de 10 bits [13], e foi escolhida devido ao 

seu baixo custo, facilidade na implementação e características pertinentes ao 

trabalho. 
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Figura 21 - Placa eletrônica de controle Mega 2560. 

Fonte: Autoria própria 

 

 A alimentação da placa pode ser realizada por comunicação USB ou 

através de uma fonte externa com tensão recomendável entre 7 e 12 V. O 

conector USB também é utilizado para a comunicação via UART com um 

computador, possibilitando a programação do microcontrolador através de um 

ambiente de desenvolvimento compatível, aqui utilizou-se a IDE da plataforma 

Arduino [13].  

Esta placa é responsável por gerenciar o sistema eletromecânico 

recebendo dados de alguns componentes como os sensores. Com isso, é 

verificado quais decisões deverão ser tomadas para assim executar as ações 

corretamente, tais como, acionar motores e enviar dados para a interface de 

controle. 

 

3.5.1 Interface de programação 
 

 A programação do microcontrolador foi realizada através de um ambiente 

de desenvolvimento da plataforma Arduino. Devido ao conhecimento adquirido 

durante a graduação, a linguagem C de programação foi utilizada. Após 

elaborado o código, é possível utilizar a interface de desenvolvimento (Figura 22) 

para enviar o código a ser executado no controlador. 
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Figura 22 - Interface de programação da placa de controle. 

Fonte: Autoria própria 

 

3.5.2 Funcionamento do programa 
 

 O programa executado pelo controlador  foi implementado em linguagem 

C, e para cada amostra realizada, segue o fluxo mostrado na Figura 23. 

O programa aguarda o sinal oriundo da interface para iniciar uma 

medição, e enquanto isso não acontece, o programa não executa nenhuma 

ação. Quando surge a necessidade de medição, é acionado o motor DC que 

controla a gaveta de coleta, fazendo com que se desloque para frente, por um 

tempo de 25 segundos, tempo necessário para o orifício da gaveta estar 

posicionada a cima do reservatório e redirecionar os grãos que caem da esteira. 

Com isso, o motor é desativado e o programa aguarda a indicação pelo sensor 

fotoelétrico do preenchimento completo do reservatório. Após receber o sinal do 
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sensor, o motor é novamente ligado, mas em sentido anti-horário para que a 

gaveta volte a sua posição de origem que é indicada por um fim de curso. Como 

é necessário um volume fixo, é ativado o motor que realiza a raspagem do 

excesso de produto, e aguarda-se até que a célula de carga estabilize-se, então 

o controlador repassa o valor final do peso medido com resolução de 1 g para a 

interface gráfica, a qual realiza o cálculo da massa específica. Por fim, o 

controlador abre e fecha a comporta de escoamento para o esvaziamento 

completo do reservatório, deixando o sistema pronto para o início de uma nova 

medição. 

 

 

Figura 23 - Fluxograma do programa. 

Fonte: Autoria própria 
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3.6 MOTOR DE PASSO 
 

Um motor de passo é um dispositivo que converte pulsos elétricos em 

movimento mecânico. De acordo com a sequência de pulsos dada nos terminais 

do motor, ele se move por uma quantidade de “passos”. Cada motor possui uma 

angulação para os passos, dependendo das características construtivas do 

mesmo [14]. Os tipos de motor passo são: os de relutância variável, os de imã 

permante (PM) e os híbridos. [14] 

Foi disponibilizado, pela orientadora, um motor de imã permanente 

PM55L-048 (Figura 24) de 24 V e consumo máximo de 800 mA para ser utilizado 

no projeto [15]. Depois de realizados alguns testes, foi possível observar que o 

torque do motor era suficiente para fazer o nivelamento dos grãos dentro do 

volume desejado, mesmo utilizando uma alimentação de 12 V, a qual foi 

fornecida pela mesma fonte utilizada pelo motor DC. Como a resistência interna 

do motor não se altera, ao diminuir a tensão pela metade, a corrente máxima 

consumida também diminui pela metade, sendo no máximo 400 mA, valor  

fornecido pelo componente de controle (motor shield). 

O motor apresenta em seu interior duas bobinas que são responsáveis 

pelo seu funcionamento. A ligação interna das bobinas, Figura 25, caracteriza o 

motor como um motor unipolar, o qual utiliza apenas 5 terminais de conexão. 

Esse componente possui os pinos 1 e 2, que são os terminais de uma bobina; 

os pinos 3 e 4 como terminais da outra bobina; e o pino central, que é o terminal 

comum (GND) [14]. O motor de passo é composto por estas bobinas, além do 

imã permanente que é atraído de acordo com qual bobina é acionada, como 

exemplificado na Figura 26 [14]. Cada passo do motor em questão move o eixo 

7,5 graus, realizando assim uma volta inteira com 48 passos [15].  
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Figura 24 - Motor de Passo PM55l-048. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 25 - Esquema interno das bobinas do motor de passo. 

Fonte: Autoria própria 



42 

 

 

Figura 26 - Movimento do eixo de acordo com o acionamento das bobinas. 

Fonte: Autoria própria 

 

3.7 SERVO MOTOR 
 

O servo motor é muito utilizado em aplicações industriais. A principal 

diferença entre ele e os demais motores é a facilidade de controle do seu eixo. 

Como possui um circuito de controle acoplado, o servo motor controla 

exatamente a posição e a velocidade em que atua [16]. 

Utilizou-se o servo motor TowerPro 995 g, devido a seu torque de 10 

kg/cm que é suficiente para a aplicação, além de sua precisão no controle de 

posição. Esse motor necessita de uma alimentação de 5 V e uma corrente de 

1,2 A [17]. Como a corrente é muito alta para ser fornecida pelo controlador, foi 

ligada uma fonte externa de 5 V na alimentação do motor, sanando a 

necessidade de consumo. Assim, somente o condutor que controla o servo foi 

ligado ao controlador, e o GND do mesmo foi ligado ao GND da fonte, como 

mostrado na Figura 27. É importante ressaltar a necessidade de um resistor de 

2.2 KΩ conectado ao GND do controlador para limitar a corrente que passa pelo 

mesmo. 
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Figura 27 - Esquema de ligação do Servo Motor. 

Fonte: Autoria própria 

 

Havia também a preocupação com o controle da posição da comporta 

caso houvesse um desligamento abrupto do sistema. Com o motor 995g isso foi 

possível porque possui um sistema que controla exatamente a posição do eixo. 

O sistema é composto por potenciômetro, motor, placa de controle e 

engrenagens (Figura 28).  

O controle da posição do eixo do servo motor é feita de acordo com um 

sinal PWM. O sinal PWM é um tipo de sinal modulado para variar a sua largura 

de banda (pulso), e assim controlar o ciclo ativo (duty cicle) do sinal aplicado a 

uma carga [18]. 

A placa de controle (PICSM), que esta dentro da caixa do servo, monitora 

o sinal vindo do pino 9 (PWM) do controlador a cada 20 ms, caso seja detectada 

uma alteração na largura de pulso, a posição do eixo é alterada para que 

coincida com a posição desejada. Para que haja o monitoramento da posição do 

servo, um potenciômetro é ligado mecanicamente ao eixo de saída do motor, por 
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meio de engrenagens. Ao deslocar o eixo, as engrenagens movem também o 

potenciômetro, o qual pode ser lido pela PICSM que, de acordo com o valor da 

resistência, consegue indicar a posição do eixo do motor [19]. 

Ao utilizar uma função já implementada para o controlador, foi possível 

escolher a angulação desejada para o eixo e, ao colocar o valor na rotina, ela se 

encarrega de modular o sinal para que o PICSM receba leia corretamente o sinal 

PWM. 

 

Figura 28 - Componentes do sistema de controle do Servo Motor TowerPro995g. 

Fonte: Autoria própria 

 

3.8 MOTOR DC E PLACA RELÉ 
 

Para movimentar a gaveta que desvia o fluxo dos grãos, foi usado um 

motor DC modelo 7747300302 (Figura 29). O componente funciona com 12 V e 

possui um consumo de 4,2 A de acordo com medições realizadas utilizando um 

multímetro. 
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Figura 29 - Motor DC. 

Fonte: Autoria própria 

 

Como é necessário movimentar a gaveta para frente e para trás, o motor 

deve ser acionado em sentido horário e anti-horário. Para realizar essa 

operação, foi projetada a placa mostrada na Figura 30, que contém quatro 

circuitos idênticos, cada circuito corresponde ao diagrama visto na Figura 31. 

 

 

 

Figura 30 - Placa para o acionamento do motor em sentido horário e anti-horário. 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 31 - Circuito para acionamento do relé. 

Fonte: Autoria própria 

 

Para a confecção do circuito da Figura 31 foram utilizados alguns 

componentes e uma placa ilhada. Levando em consideração que a placa de 

controle não suporta correntes acima de 40 mA, houve a necessidade de utilizar 

resistores de 2.2 KΩ para limitar a corrente que passa pelos bornes do 

controlador. Um relé de 12 V com capacidade para até 10 A também é usado no 

circuito, sendo necessário utilizar um diodo 1N4148 para evitar uma corrente 

contrária. Por fim, foi usado um transistor BC546, que possui três pinos: base, 

emissor e coletor. Em um transistor NPN a corrente vai do coletor para o emissor, 

e o que controla a passagem dessa corrente é a base [20]. Quando o controlador 

envia o sinal para a base do transistor, a corrente nessa porta faz com que o 

transistor opere na região de saturação, ou seja, a tensão entre emissor e coletor 

tende a zero, fazendo com que o dispositivo eletrônico opere como uma chave 

fechada (Figura 32). Quando isso ocorre, o circuito de alimentação do relé se 

fecha, fazendo com que a chave interna comute, ficando na posição NA 

(normalmente aberto).  
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Figura 32 - Comportamento do transistor na zona de saturação. 

Fonte: Autoria própria 

 

Assim, o sentido de rotação do motor é controlado devido a comutação 

dos relés de acordo com as instruções dadas pelo controlador. O esquema de 

ligação dos relés com o motor pode ser visualizada na Figura 33. Ao acionar os 

componentes representados por C1 e C4 o motor gira em sentido horário, e ao 

serem acionados os relés indicados por C2 e C3 o sentido de giro é o anti-

horário.  

 

 

Figura 33 - Ligações entre relés e motor DC. 

Fonte: Autoria própria 
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3.9 MÓDULO DE ACIONAMENTO L293D 
 

O módulo de acionamento L293D (motor shield) é um módulo capaz de 

controlar motores DC, motores de passo e servo motores, baseado em dois 

componentes L293D. Esses chips contem internamente duas ponte H (driver 

para acionamento) cada, tornando possível controlar até dois motores de passo 

ou quatro motores DC. Em relação à alimentação é possível utilizar de 5 V até 

36 V, e o motor shield se encarrega de fornecer até 600 mA por canal [21]. O 

módulo de acionamento foi acoplado diretamente sobre o controlador, assim 

como observado na Figura 34. A escolha deste componente se deve a facilidade 

de acoplamento ao controlador; ao fato de possuir a corrente necessária ao 

motor de passo (como visto no capítulo 3.6) e extensores dos pinos GND e 5 V 

do controlador (facilitando as ligações com estes pinos); além de possuir entrada 

para alimentação externa, tornando possível a alimentação de 12 V. 

 

 

Figura 34 - Motor Shield e controlador. 

Fonte: Autoria própria 
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3.10 SENSOR FOTOELÉTRICO 
 

 O sensor fotoelétrico foi utilizado neste projeto para a verificação do nível 

das amostras de produto coletadas e para detectar a posição inicial da gaveta 

do sistema de desvio. Analisando as necessidades do projeto foi utilizado dois 

sensores fotoelétricos do modelo BHS G18 NPN 3A30NC (Figura 35), que é 

utilizado com frequência em processos industriais, e apresenta um 

funcionamento de detecção difusa a partir de um emissor e receptor 

infravermelho, que ao identificar um obstáculo indica tal situação mudando o 

nível lógico de sua saída. A precisão de alcance deste sensor pode ser regulada 

por meio de um TRIMPOT, e possui uma faixa de detecção entre 2 e 30 cm [22].  

 

Figura 35 - Sensor fotoelétrico difuso. 

Fonte: Autoria própria 

  

O datasheet do componente [22] informa que a tensão de alimentação 

está entre 6 e 36 V, entretanto, para que fosse conectado diretamente ao 

controlador, este foi alimentado com 5 V, apresentando funcionamento normal e 

satisfatório. A corrente de consumo deste sensor é de 15 mA, portanto, pode ser 

conectado diretamente aos pinos de I/O da placa de controle. É enviado um sinal 

de nível baixo quando o sensor identifica algum obstáculo, e na Figura 36 é 

possível observar o princípio de seu funcionamento. 
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Figura 36 - Princípio de funcionamento do sensor fotoelétrico difuso. 

Fonte: Autoria própria 

 

Para que fosse possível a utilização desse sensor na parte do 

reconhecimento do nível máximo de produto no reservatório, foi realizada a 

regulagem da sua distância de detecção, além de ser fundamental um 

tratamento apropriado do seu sinal de saída no código do controlador. 

O primeiro cuidado necessário foi deixar os grãos que caem do sistema 

de desvio indetectáveis pelo sensor, por isso houve a aferição e chegou-se à 

distancia de 3,5 cm para a sua ativação. Porém, caso haja um sinal errôneo de 

preenchimento, o programa se encarrega de invalidar o mesmo. A rotina de 

tratamento lê o nível do sinal vindo do sensor e, a partir do instante que é 

recebido um valor baixo, o programa entra em uma sub-rotina, a qual irá fazer a 

leitura do sinal a cada 100 ms. Caso seja constatado que 5 leituras seguidas 

foram de nível baixo, é indicado o preenchimento do reservatório, caso contrário, 

as leituras são descartadas, reiniciando a rotina de tratamento. A Figura 37 

mostra a instalação do sensor na estrutura física do projeto. Foi feito um pequeno 

corte na lateral do reservatório, para que o sinal do sensor não fosse obstruído.  

 Outro sensor fotoelétrico de mesmo modelo, foi instalado na esteira para 

determinar a posição inicial da gaveta do sistema de desvio. Essa informação é 

relevante em caso de evento inesperado durante o funcionamento (como falta 

de energia). Assim, a posição inicial torna-se um guia para que o processo seja 

reiniciado, proporcionando segurança ao mesmo. O sensor foi fixado na parte 

inferior da esteira e um pouco acima da linha da gaveta (Figura 38), na qual foi 
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acoplado um objeto retangular servindo de referência para a detecção. Para que 

fosse possível esta operação, foi realizada uma regulagem da distância de 

detecção para aproximadamente 5 cm.     

 

 

Figura 37 - Sensor fotoelétrico BHS G18 NPN  acoplado a estrutura do projeto. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 38 - Sensor fotoelétrico acoplado na esteira. 

Fonte: Autoria própria 
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3.11 INTERFACE GRÁFICA 
 

 

 A interface gráfica de controle do sistema foi desenvolvida através do 

software Visual Studio e se comunica com o controlador via USB. Ela foi 

projetada para que um usuário possa realizar a medição de uma amostra apenas 

clicando no botão iniciar. Quando iniciada a medição, um gráfico é gerado 

(Figura 39), o qual representa o sinal vindo da célula de carga. O valor dessa 

variação é visível também ao lado do gráfico, para que possa ser acompanhado 

o valor pontual. A partir do momento que a célula de carga gera um valor estável, 

o gráfico “congela” e a massa específica da amostra é apresentada (Figura 40). 

 

 

Figura 39 - Gráfico da interface com o sinal da célula de carga. 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 40 - Interface informando o valor da massa específica ao final do ciclo. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

3.12 FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
 

Para a alimentação dos motores e da placa eletrônica de controle deste 

trabalho foi necessário a utilização de fontes de alimentação. O servo motor e a 

placa de controle foram alimentados por uma fonte com tensão de 5 V, e corrente 

de aproximadamente 2 A. O servo motor consome uma corrente de 1,2 A e os 

componentes, alimentados a partir dos pinos da placa de controle, demandam 

um total de 365 mA, levando em conta os dois sensores fotoelétricos (15 mA 

cada), as oito saídas digitais utilizadas para acionar o motor de passo e os 

transistores BC546 (40 mA cada) e o módulo Hx711 (15 mA). Já o motor de 

passo (400 mA) e o motor DC (4,2 A) foram alimentados através de uma fonte 

chaveada com tensão de 12 V e corrente de 10 A. Foi idealizado a montagem 

de um regulador de tensão, a ser alimentado pela mesma fonte de 12 V, para 

que fosse eliminada a necessidade da fonte de 5 V, entretanto o regulador 

disponível foi o modelo LM7805, o qual fornece apenas 1 A à carga, sendo 

insuficiente para a aplicação, porém é possível utilizar outro modelo de regulador 

em um possível projeto futuro. Na Figura 41 podem ser observadas as fontes 

mencionadas anteriormente. 
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Figura 41 - Fontes de alimentação utilizadas. 

Fonte: Autoria própria 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 A seguir serão apresentados os resultados encontrados com o 

funcionamento do sistema eletromecânico aqui desenvolvido, bem como a 

análise de repetitividade (variação das medidas obtidas) e de exatidão 

(verificação dos erros de medição). Os valores de massa específica de diferentes 

amostras de soja e milho serão utilizados como parâmetros para esta análise. 

Para a coleta de dados, os níveis de umidade das amostras foram  medidos e 

se encontram na faixa de valores que as cooperativas recebem os grãos 

frequentemente, que é entre 11,5 e 16,5 %. 

 Para a análise de repetitividade calculou-se o coeficiente de variação, que 

é dado por % =   100 , onde  é o desvio padrão do conjunto de valores 

analisados e  é a média dos mesmos [23]. 

 Já para a análise de exatidão foi calculado o erro relativo dos dados dada 

pela expressão % =    100  [24]. Lembrando que o valor exato 

utilizado como referência, foi encontrado por meio de uma balança comercial. 

4.1 AMOSTRAS DE SOJA 
  

 Nesta seção estão apresentados os valores de massa específica obtidos 

através de diferentes amostras de soja que estavam armazenadas em sacarias. 

A massa específica das amostras foram medidas de duas maneiras: calculadas 

a partir do peso indicado pela balança de precisão Marte AD3300; e por meio do 

sistema de medição desenvolvido neste trabalho.  

 No gráfico que será apresentado a seguir pode ser visualizada a 

comparação dos valores de massa específica obtidos pelo sistema proposto com 

os calculados. As vinte amostras utilizadas para gerar o gráfico da Figura 42, 

apresentavam um teor de umidade de 12,3 %, medido com o auxílio do 

equipamento GAC 2100 (Figura 43), o qual é utilizado na agroindústria COAMO, 

unidade da cidade de Toledo – Pr. Além disso, uma porcentagem de impureza 

de 3,1 % foi detectada na mesma unidade, pesando as amostras com e sem 

impurezas e então calculando a diferença de peso entre elas. Analisando este 

mesmo gráfico foi possível constatar que o maior erro de medição foi encontrado 

na amostra 5 correspondente a 0,12 %. 
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Figura 42 - Valores de massa específica das amostras de soja. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 43 - Equipamento GAC 2100 detectando a umidade da amostra de soja. 

Fonte: Autoria própria 

 

 Para melhor interpretação dos resultados foram comparados, no gráfico, 

os pesos medidos pelo sistema e com a balança, podendo ser observados na 

Figura 44, onde o maior erro encontrado foi de 0,124 % (0,9 g). 
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Figura 44 – Relação dos pesos medidos através do sistema e da balança Marte 

AD3300. 

Fonte: Autoria própria 

 

4.1.1 Análise de repetitividade das amostras de soja 
 

 Para esta análise, foram calculados os valores dos coeficientes de 

variação dos valores de massa específica determinados nas amostragens de 

soja mencionadas, e estes estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Coeficientes de variação das amostras de soja 

Armazenamento  Sacaria 

Umidade  12,3 % 

Desvio padrão ( )   9,21 

Média ( )  638,4 [kg/m³] 

Coeficiente de variação  1,44 % 

      

 De acordo com a Tabela 1, o maior coeficiente de variação, ou seja, a 

maior dispersão dos valores de massa específica das amostras de soja, foi 

encontrado com 1,44 %, devido as possíveis diferenças nas amostras, como 

maior porcentagem de grãos quebrados e impurezas. Assim os valores obtidos 

estão coerentes devido a baixa variação na medição. 
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4.1.2 Análise de exatidão das amostras de soja 
 

 Foram determinados os valores de erro relativo encontrados para as 

amostras de soja utilizadas anteriormente, e podem ser observados na Tabela 

2. Com base nestes valores, pode-se verificar que o maior erro relativo absoluto 

encontrado foi de 0,12 % (0,8 [kg/m³]). Os erros encontrados estão coerentes, 

devido a resolução do sistema de medição de peso. 

 

Tabela 2 - Erro Relativo das amostras de soja 

Armazenamento  Sacaria 

Umidade  12,3 % 

Erro Relativo 

   0,10 % 

- 0,09 % 

- 0,05 % 

  0,05 % 

  0,12 % 

- 0,07 % 

  0,03 % 

- 0,10 % 

- 0,08 % 

- 0,03 % 

  0,01 % 

  0,10 % 

  0,08 % 

  0,11 % 

  0,07 % 

- 0,05 % 

- 0,03 % 

  0,04 % 

- 0,01 % 

- 0,06 % 

Média   0,01 % 
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4.2 AMOSTRAS DE MILHO 
 

Para a pesagem do milho foram utilizadas amostras que estavam 

armazenadas em sacarias, com teor de umidade de 12,7 % (Figura 46) e com 

porcentagem de impureza de 1,7 %. Essas informações foram obtidas do mesmo 

modo utilizado nas amostras de soja. 

No gráfico da Figura 45 pode ser visualizada a comparação dos valores 

de massa específica obtidos pelo sistema com os calculados. Analisando o 

gráfico é possível observar que o maior erro de medição foi encontrado na 

amostra 2 (0,11%). 

 

 

Figura 45 - Valores de massa específica das amostras de milho. 

Fonte: Autoria própria 

 

Os dados referente aos pesos encontrados podem ser observados na 

Figura 47, onde o maior erro encontrado foi de 0,114 % (0,9 g). 
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Figura 46 - Equipamento GAC 2100 medindo a umidade das amostras de milho. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 47 - Relação dos pesos medidos através do sistema e da balança Marte 

AD3300. 

Fonte: Autoria própria 
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4.2.1 Análise de repetitividade das amostras de milho 
 

Para as amostras de milho os valores dos coeficientes de variação dos 

valores de massa específica determinados são mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Coeficientes de variação das amostras de milho 

Armazenamento Sacaria   

Umidade 12,7 %  

Desvio padrão ( )  6,23  

Média ( ) 679,4 [kg/m³]  

Coeficiente de variação 0,918 %  

   

 

De acordo com a Tabela 3, a maior dispersão dos valores de massa 

específica das amostras de milho foi de  0,918 %, devido as possíveis diferenças 

nas amostras, como maior porcentagem de grãos quebrados e impurezas. Assim 

os valores obtidos estão coerentes devido a baixa variação na medição. 

 Analisando estes dados e comparando-os com os obtidos nas amostras 

de soja, pode-se observar que os valores calculados do desvio padrão e 

coeficiente de variação estão na mesma faixa, mas a média dos valores de 

massa específica das amostras de milho estão superiores, concretizando o que 

é encontrado na prática. Além disso, é possível afirmar que os valores medidos 

na amostragem de milho também estão coerentes devido ao baixo coeficiente 

de variação (0,918 %). 

 4.2.2 Análise de exatidão das amostras de milho 
 

Nesta análise foram determinados os valores de erro relativo encontrados 

nas amostras de milho, os quais podem ser observados na Tabela 4. Com base 

nestes valores, pode-se afirmar que o maior erro relativo absoluto encontrado foi 

de 1 [kg/m³] que corresponde a 0,11 %. Considerando o erro relativo médio entre 

estas amostras, notou-se que o sistema de medição se comportou de modo 

semelhante ao encontrado nas amostras de soja, gerando dados coerentes e 

satisfatórios. 
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Tabela 4 - Erro Relativo das amostras de milho 

Armazenamento  Sacaria 

Umidade  12,7 % 

Erro Relativo 

 - 0,08 % 

- 0,11 % 

- 0,10 % 

  0,08 % 

- 0,09 % 

- 0,01 % 

                 0,03 % 

  0,10 % 

- 0,06 % 

                 0,04 % 

- 0,08 % 

   0,09 % 

                 0,03 % 

  0,10 % 

- 0,01 % 

- 0,10 % 

  0,01 % 

- 0,01 % 

  0,03 % 

- 0,77 % 

Média     0,01 % 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Foi possível concluir que os dados obtidos pelo sistema eletromecânico 

possuem grande proximidade com os valores reais calculados, apresentando 

assim um funcionamento satisfatório. As medições de massa específica 

realizadas apresentaram uma variação consideravelmente baixa, o que é 

aceitável para um protótipo no âmbito de sua aplicação (unidades que trabalham 

com toneladas de produto). Analisando os valores com os frequentemente 

encontrados no setor agrícola em geral, e considerando as condições e tempo 

de armazanamento, os mesmos estão aceitáveis e dentro da faixa de valores  

esperados [25][26]. 

 Por meio disso, é possível afirmar que o sistema pode ser utilizado para 

realizar a medição da massa específica de amostras tanto de soja quanto de 

milho, não apresentando variação significativa. Entretanto, o sistema pode sofrer 

melhorias visando a minimização dos erros, pois poderá ser aplicado em 

ambientes comerciais que buscam tornar estes erros desprezíveis. 

 Uma sugestão para a aplicação deste projeto, seria a fixação do 

reservatório do sistema diretamente na esteira, simulando uma possível 

utilização deste sistema em um ambiente real, uma vez que esse cenário gera 

interferências que devem ser consideradas e eliminadas para a correta medição. 

Outra sugestão seria aumentar a inclinação da superfície da gaveta, fazendo 

com que todo o produto que passe por essa seja escoado, dessa forma não 

restará grãos de amostras anteriormente realizadas. 

 Para a implementação deste trabalho, necessitou-se utilizar meios 

externos para determinar o teor de umidade das amostras, assim como a 

porcentagem de impurezas. Porém, recomenda-se para projetos futuros 

implementar um sistema único que realize todas essas medições, tornando o 

sistema mais completo e eficaz, aumentando a sua aplicabilidade. 

 De acordo com o projetado para este trabalho, o sistema eletromecânico 

se comportou de maneira satisfatória, chegando aos resultados previstos, onde 

suas partes mecânicas e eletrônicas obtiveram sincronia. Além disso, a interface 

gráfica possibilitou o acompanhamento em tempo real dos dados medidos, 

facilitando a análise dos mesmos e proporcionando um simples controle do 
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processo. Por fim, a utilização deste protótipo é viável para auxiliar no 

gerenciamento de unidades comerciais que movimentem produtos agrícolas.  
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APÊNDICE A – Projeto Mecânico: Vista lateral do reservatório 
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APÊNDICE B – Projeto Mecânico: Vista superior do reservatório 
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APÊNDICE C – Projeto Mecânico: Vista inferior do reservatório 

 

- Vista inferior sem tampa: 
 

 

 

- Vista inferior com tampa: 
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APÊNDICE D – Projeto Mecânico: Vistas frontal e lateral da gaveta de 
desvio 
 

- Vista Frontal: 

 

 

 

- Vista Lateral: 
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APÊNDICE E – Projeto Mecânico: Vistas lateral e posterior do sistema de 

desvio 

 

- Vista lateral: 

 

 

 

 

- Vista posterior: 

 

  



74 

 

APÊNDICE F – Esquema Elétrico do Sistema 

 

 Legenda: 

PD – Pino Digital; PBT1 – Pino de Base do Transistor 1; PBT2 – Pino de Base 

do Transistor 2; PBT3 – Pino de Base do Transistor 3; C2 Px – Circuito Integrado 

2 Pino x. 


