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RESUMO 
 
O equipamento mais encontrado nas indústrias, nos processos de filtração, é o filtro prensa 
que o realiza por meio de pressão através do elemento filtrante. O método utilizado para 
aplicar essa pressão é o principal objetivo deste trabalho, que visa aperfeiçoar o processo de 
filtragem do efluente utilizado na reciclagem de embalagens plásticas de agrotóxicos, através 
da substituição do sistema de bombeamento, implementando controle em malha fechada, 
buscando a redução das horas de máquina parada devido à manutenção do sistema e melhorar 
a segurança do mesmo, uma vez que se trata de um circuito completamente fechado com 
fluídos tóxicos pressurizados. 
A partir da substituição das bombas de alimentação de duplo diafragma por uma única bomba 
de deslocamento positivo, controlada por inversor de frequência em malha fechada com um 
transdutor de pressão fixado na entrada do equipamento, pretende-se trabalhar em uma 
pressão fixa na rede, controlada automaticamente pelo sistema PID, eliminando o uso de ar 
comprimido e atingindo uma maior eficiência do equipamento, podendo o processo adequar-
se a diferentes viscosidades do efluente. 
 
Palavras-chave: Reciclagem. Efluentes. Ar comprimido. 
 
 

AUTOMATIC CONTROL FOR PRESSURE FILTER 
 

 
ABSTRACT 
 
The equipment most found in industries, in the filtration processes, is the filter press, which 
realizes it by means of pressure through the filter element. The method used to apply this 
pressure is the main objective of this work, which aims to improve the process of filtration of 
the effluent used in the recycling of plastic containers of agrochemicals, by replacing the 
pumping system, implementing closed-loop control, seeking to reduce downtime due to 
system maintenance and improve system security, since it is a completely closed circuit with 
toxic pressurized fluids. 
From the replacement of the double diaphragm feed pumps by a single positive displacement 
pump, controlled by closed loop frequency inverter with a pressure transducer attached to the 
input of the equipment, it is intended to work at a fixed pressure in the network, automatically 
controlled by the PID system, eliminating the use of compressed air and achieving a greater 
efficiency of the equipment, being able to adapt to different viscosities of the effluent. 
 
Keywords: Recycling. Effluents. Air compressed. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As sanções impostas às fontes de borracha natural e outras matérias primas durante a 

segunda guerra mundial talvez tenham sido o fator propulsor ao desenvolvimento de 

processos industriais para a síntese de plásticos com propriedades equivalentes ou similares à 

borracha. Desde então surgiram diversos tipos de polímeros e suas aplicações são 

imensuráveis. 

Alguns plásticos destacam-se por seu baixo preço e grande facilidade de 

processamento, um incentivo ao seu uso em larga escala. São os chamados plásticos 

commodities, equivalentes aos aços de baixo carbono na siderurgia (GORNI, 2003). 

Os plásticos utilizados nas embalagens de agrotóxicos geram uma categoria específica 

de resíduo, sendo responsabilidade do agricultor efetuar a tríplice lavagem ou lavagem sob 

pressão da embalagem vazia, inutilizá-la e armazená-las temporariamente na propriedade em 

recinto coberto, ao abrigo da chuva, ventilado, semiaberto ou no próprio depósito das 

embalagens cheias e secundárias (não contaminadas), e devolvê-las na unidade de 

recebimento indicada na nota fiscal até um ano após a compra,  depois de ter acumulado uma 

quantidade de embalagens que justifique o seu transporte de uma forma economicamente 

viável (INPEV, 2013). 

O processo de reciclagem também gera resíduo, seu sistema de moenda e lavagem dos 

plásticos necessita ser em circuito fechado, ou seja, a água utilizada para a limpeza e 

separação total do plástico de impurezas como papel e restos de agroquímicos, conhecida 

como efluente, deve ser tratada e reutilizada, durante esse tratamento a geração de resíduo 

sólido industrial é inevitável. 

A resolução nº 313, de 29 de outubro de 2002 do CONSELHO NACIONAL DO 

MEIO AMBIENTE-CONAMA (p.5), define que: 

 
Resíduos sólidos industriais são todos os resíduos que resultem de atividades 
industriais e que se encontrem nos estados sólido, semi-sólido, gasoso - 
quando contido, e líquido - cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d`água, ou exijam para isso 
soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes 
de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição. 

 

Para tratamento do efluente, o equipamento responsável pela filtragem é o filtro 

prensa, apresentado nas figuras 1 e 2, trata-se de um processo de separação sólido e líquido, 
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com a função de remover as partículas sólidas indesejáveis encontradas nestas soluções. 

Quando aplicado em Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) para desidratação do 

efluente, reduz o volume de lodo gerado e possibilita a diminuição dos custos de destinação 

desse lodo. 

 

Figura 1 - Filtro Prensa de Placas 

  
Fonte: MICRONICS INC.(2010) 

 

Figura 2 - Circulação Interna do filtro prensa 

 
Fonte: Universal Filtration & Pumping Solutions, 2016 

 

É uma máquina mecânica acoplada a um sistema de bombeamento que succiona o 

efluente e recalca o mesmo no elemento filtrante que é projetado para reter as partículas sob 

pressão. Esses filtros são compostos por um conjunto de placas filtrantes em série, revestidas 

pelo elemento filtrante, que são fechados por um cilindro hidráulico com pressão de 190 a 350 

bar. O conjunto é ilustrado na figura 3. 
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Figura 3 - Composição do Filtro Prensa 

 
Fonte: Silvana M. Moreschi, 2013 

 

Conforme o efluente é bombeado para dentro do filtro, os sólidos ficam retidos nas 

lonas filtrantes que revestem as placas, a parte líquida (filtrado) permeia pela lona filtrante, e 

se escoa através de orifícios e dutos existentes nas placas e são encaminhados para fora do 

filtro, enquanto os sólidos se acumulam nas câmaras dessas placas. 

As bombas de duplo diafragma utilizadas no processo de filtragem são pilotadas por 

uma válvula de ar central que comanda a injeção de ar em cada diafragma, fazendo-se 

obrigatório o uso de ar comprimido. Os dois diafragmas, conectados por um eixo comum, são 

empurrados para trás e para frente alternadamente pelo ar comprimido que pressuriza as 

câmaras (parte seca), que é comandado por um sistema de distribuição de ar de ciclo 

automático, apresentado na figura 4. 

 
Figura 4 - Princípio de funcionamento da bomba de duplo diafragma 

 
Fonte: All-Flo Pump Company, 2015 
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A maior desvantagem desse tipo de bomba é que a sua capacidade manométrica é 

limitada, não atingindo grande altura na elevação do produto. Mesmo assim é bastante 

utilizada no transporte de produtos com viscosidade não muito elevada (TECITEC, 2002). 

Durante o bombeamento do efluente, a pressão no sistema aumenta significativamente, 

acarretando desgastes excessivos nessas bombas e, consequentemente, um índice elevado de 

máquina parada, caracterizando a necessidade de implementar um processo em malha 

fechada, para que a pressão injetada no equipamento não exceda os limites tolerados pelos 

equipamentos. 

Nas indústrias onde a demanda de ar comprimido é elevada e a pressão da rede não 

consegue manter-se constante, a eficiência do sistema pode ser comprometida e tornar 

necessário um tempo elevado para filtrar grandes quantidades de efluentes. 

Segundo Rocha (2005, p.17), 

 
O ar comprimido é um produto dotado de alta energia, resultado de 

uma transformação termodinâmica sofrida pelo ar atmosférico por meio do 
consumo de trabalho mecânico de compressão realizado por uma máquina 
térmica, denominada compressor.  

A realização de qualquer tipo de trabalho só é possível se o agente 
for dotado de capacidade, ou seja, tiver energia para tal fim. Portanto, o 
binômio trabalho-energia deverá ser entendido como se os dois elementos 
fossem sinônimos ou como se o significado de um estivesse intimamente 
ligado ao significado do outro.  

Como o consumo da energia elétrica é o principal insumo para obter-
se o ar comprimido, qualquer uso indevido na produção e uso do ar 
comprimido representa perda de energia elétrica. 

 

Com base na pressão suportada pelo filtro prensa Mod. TTIFP5-020 da marca 

TECITEC e a necessidade da indústria de economizar ar comprimido, a alternativa mais 

viável encontrada foi a utilização de uma bomba helicoidal do tipo monobloco (figura 5). 

Outro fator que influenciou sua escolha é o fato de que a mesma pode ser aplicada em 

bombeamentos de qualquer tipo de produto, inclusive aqueles de alta viscosidade. 
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Figura 5 - Bomba Helicoidal NEMO® execução MONOBLOCO modelo BY 

 
Fonte: NETZSCH do Brasil 

 

Essa bomba possui um estator de borracha, sua parte interna tem forma de um 

parafuso de duas entradas (hélice dupla) com passo elevado e grande profundidade de rosca. 

O rotor é um parafuso simples (helicoide), cujo passo é metade do passo da rosca do estator. 

Como o rotor gira em torno de seu eixo principal e esse, forçosamente, em torno do eixo do 

estator, realiza-se um movimento excêntrico deslizante com ação mecânica, assim, os espaços 

que se formam entre a parte interna do estator e o rotor deslocam-se axialmente de forma 

contínua com o movimento do rotor, da boca de aspiração para a de recalque, sem que haja 

modificações em sua forma nem em seu volume (figura 6).  

 
Figura 6 - Visão interna da Bomba NEMO® BY 

 
Fonte: NETZSCH do Brasil 

 
Este artigo é uma pesquisa experimental (MARTINS JUNIOR, 2010). O sistema de 

controle em malha fechada para controle da pressão de entrada do filtro prensa da marca 

Tecitec será implementado na Indústria Recicladora de Plásticos Cimflex, localizada em 

Maringá/Pr. Através de um transdutor de pressão localizado na tubulação de entrada do 

equipamento será feita a realimentação de uma entrada analógica de um inversor de 

frequência, o qual será responsável por controlar a velocidade de trabalho do motor elétrico da 

bomba helicoidal, a qual injeta nos elementos filtrantes o efluente a ser filtrado. 

 Para isso serão projetados os circuitos de potência e de controle, e os respectivos 

dimensionamentos, de forma que operem com eficiência e possam realizar o proposto neste 

trabalho. 
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Com essa modernização espera-se uma melhora significativa no processo, 

principalmente em termos de tempo de processamento do efluente, sendo possível manter a 

máquina em sua carga plena de funcionamento por mais tempo, variando a velocidade da 

bomba em função da pressão da rede de alimentação do filtro, reduzindo também suas horas 

paradas para manutenção. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Existem diversos métodos que podem ser utilizados para a variação de velocidade, 

muitos deles são aplicados através de equipamentos como o variador eletromagnético, o 

variador hidráulico ou o variador mecânico, entretanto, nenhum se compara ao inversor de 

frequência quanto a sua flexibilidade operacional, desempenho e principalmente, economia de 

energia (AMARAL, 2011). 

O inversor de frequência é um dispositivo eletrônico capaz de variar a velocidade de 

giro de um motor de indução trifásico que transforma corrente elétrica alternada fixa (corrente 

e tensão) em corrente elétrica CA variável realizando controle da potência consumida pela 

carga através da variação da frequência entregue pela rede. Suas principais funções são 

acionar um motor elétrico e, ao mesmo tempo, variar a frequência e a tensão fornecidas a ele, 

com o objetivo de controlar a sua velocidade. Pode ser encontrado no mercado como: drive de 

velocidade variável, drive ajustável de velocidade, drive de frequência ajustável, drive CA 

(corrente alternada), microdrive ou simplesmente inversor. Nos motores elétricos de corrente 

alternada, a frequência (medida em Hertz) está diretamente relacionada às rotações por 

minuto (RPM), ou seja, quanto maior a frequência, maior a velocidade de rotação do motor 

(MATTEDE, 2015). 

Outra característica importante do inversor é que, à medida que os requisitos de 

velocidade do motor em uma determinada aplicação mudam, o inversor de frequência pode 

simplesmente aumentar ou diminuir a velocidade dele a fim de atender as novas exigências de 

operação, o que não é permitido ao utilizar apenas um redutor mecânico (SILVEIRA, 2017). 

Para realização do efetivo controle de velocidade será utilizado o método de controle 

em malha fechada, apresentado basicamente na figura 7 e que, de acordo com Soisson (2002), 

 
“[...] é aquele em que a saída ou resposta é influencia pela entrada do 
sistema, ele é composto por um sensor que detecta a variável de processo 
(PV), um transmissor que converte o sinal do sensor em um sinal adequado 
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(um sinal do tipo fluido pressurizado em sistemas hidropneumáticos ou um 
sinal elétrico em sistemas eletrônicos) e o transmite para um controlador que 
compara o valor da variável de processo (PV) com o valor do Set Point (SP) 
desejado e produz um sinal de controle apropriado e um elemento final de 
controle que muda a variável manipulada (MV). O elemento final de 
controle usualmente é uma bomba helicoidal operada por um inversor de 
frequência que controla sua velocidade de acordo com o sinal recebido. O 
sensor, transmissor e a bomba helicoidal estão localizados fisicamente no 
campo, onde está o processo. O controlador (inversor de frequência) é 
usualmente localizado em um painel ou computador em uma sala de 
comando distante do processo. A ligação entre o painel e o campo é feita 
através de sinais elétricos que são enviados do transmissor para o 
controlador e do controlador para o elemento final de controle.” 
 

Figura 7 - Sistemas de controle em malha fechada genéricos 

 
Fonte: UFRN, 2003 

 

Os Componentes de controle utilizados são em grande maioria analógicos (de pressão 

ou eletrônicos), mas também podem ser digitais e trabalhar com sinais de corrente/tensão (4-

20 mA, 10-50mA, 0-10 VDC). Além disso, o ganho do controlador pode ser feito negativo ou 

positivo, selecionando-se entre ação direta ou reversa do controlador. Um ganho positivo 

resulta em uma saída do controlador decrescendo à medida que a variável do processo cresce 

(ação reversa). Já um ganho negativo resulta em uma saída do controlador crescendo à medida 

que a variável do processo decresce (ação direta). A ideia fundamental a ser seguida para a 

escolha correta da ação do controlador é que a ação tomada pelo controlador deve levar a 

variável de processo (PV) a se aproximar do Set Point (SP) (SOISSON, 2002). 

A comparação e o controle serão realizados pelo inversor de frequência, que receberá 

o sinal do transdutor de pressão e através da função regulador PID fará com que a velocidade 

seja variada de modo a manter a pressão de saída da bomba (variável de processo) no valor 

desejado, ajustado na referência (Setpoint). 

 O controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) é o algoritmo mais utilizado nas 

indústrias, a maioria das malhas de realimentação utiliza o PID com pequenas variações. 

Atualmente, os controladores PID são implementados através de microprocessadores 

(ALVES, 2005). 



11 
 

 Inicialmente, o controlador calcula o “erro” entre a variável do processo controlada e 

o seu valor desejado (setpoint), em função deste “erro”, gera um sinal de controle tendendo a 

eliminar este desvio (CAMPOS & TEIXEIRA, 2007).  

De uma maneira simplificada, o PID é a composição de 3 ações, conforme o quadro 1 

a seguir: 
Quadro 1 - Composição do PID 

P Correção proporcional ao erro 

A correção ao ser aplicada ao processo deve crescer 

na proporção em que cresce o erro entre o valor real 

e o desejado 

I 
Correção proporcional ao 

produto ERRO X TEMPO 

Erros pequenos, mas que existem há muito tempo, 

requerem correção mais intensa 

D 
Correção proporcional à taxa 

de variação do erro 

Se o erro está variando muito rápido, esta taxa de 

variação deve ser reduzida para evitar oscilações. 
Fonte: Novus Produtos Eletronicos, 2003 

 

Sobre os transdutores de pressão, Soisson (2002) comenta que 

 
(...) são essencialmente do tipo diafragma, potenciométricos ou por métodos 
de leitura de indutância variável, dependendo da aplicação. Velocidade de 
resposta, temperatura, faixa de pressão diferencial, valores de pressão 
estática e equipamento auxiliar de acondicionamento do sinal determinam se 
os transdutores podem ser usados como sensores e, se puderem, que tipo são 
aplicáveis. Um transdutor bem fabricado é uma peça de alto investimento, 
mas oferece a resposta mais rápida para controle de variáveis para evitar 
danos a corpos de prova ou produtos. As unidades transdutoras não possuem 
a grande massa inercial encontrada nos sistemas mecânicos. Pode-se medir 
pressões diferenciais e iniciar-se a ação de controle em menos de meio 
segundo. Embora este tempo seja relativamente longo se comparado a 
algumas ações de medição e controle da ordem de microssegundos, porém, é 
relativamente curto quando se considera o tempo necessário para 
movimentar um dado volume de mercúrio e acionar um eixo ou um ponteiro 
de modo a obter-se o mesmo tipo de vazão.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Atualmente, a produção de ar comprimido é diretamente proporcional ao consumo de 

energia elétrica. Pode-se até dizer que o ar comprimido é o ar eletricamente capacitado a 

realizar trabalho, ou seja, perda de ar comprimido significa perda de energia elétrica. 

(Eletrobrás, 2005). 
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A utilização de inversores promove, em curto prazo, o retorno do investimento. Isso se 

deve, além da economia de energia, à economia decorrente da manutenção mecânica, ao 

aumento da produtividade e à redução de horas improdutivas através de manutenções 

periódicas, como também proporciona a automação do processo operacional (AMARAL, 

2011). 

O motor que acompanha o conjunto de bombeamento é um motor de indução de 

gaiola, trifásico. 

A corrente que produz potência média positiva ou motriz é a ativa ou efetiva. A 

potência reativa produz potência média nula que não é utilizável. Durante um período, o 

gerador fornece essa potência e a recebe de volta, e não há saldo utilizável. A potência ativa 

no circuito trifásico é dada pela expressão (NISKIER & MACINTYRE, 2000): 

 

 (watt) = U x I x  x cos φ x ŋ.............................................................................................(1) 

 

Onde ŋ = rendimento do motor e U = a tensão entre fases. 

Manipulando a equação 1 é possível obter a corrente nominal que é a corrente de plena 

carga consumida pelo motor quando o mesmo fornece a potência nominal a uma carga. 

 

…….................................................................................(2) 

 

Através dos dados técnicos das bombas pneumáticas constantes no manual de operação do 
equipamento, com pressão máxima de 8,3 bar, fez-se a escolha por uma bomba helicoidal 
com vazão máxima de até 80 m³/h, pressão máxima de até 12 bar e sucção de até 8,5 m.c.a, a 
qual possui conjunto moto-redutor com motor de 4 cv (Catálogo Bomba NEMO BY Netsch). 

Assim, através da equação (2), para a rede de 380 volts disponível e motor com 

cos  e , obteve-se uma corrente nominal I=6.73A, a qual serve como base 

para todo o dimensionamento dos circuitos elétricos. 

A partir do valor encontrado, aplica-se o fator de serviço (FS), que, multiplicado pela 

intensidade nominal da corrente do motor, dá o valor a considerar no ramal de um motor para 

o dimensionamento dos condutores, isto é, a máxima corrente que circulará no motor em 

funcionamento normal, após sua partida, conforme Niskier & Macintyre (2000, p.192). Em 
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um alimentador para apenas um motor, a corrente a considerar para dimensionamento é dada 

na inequação 3: 

 

≥ 1,25 x (do motor)..............................................................................................................(3) 

 

Assim, através da inequação 3, a corrente encontrada que servirá como base para o 

dimensionamento dos componentes é I=8.42A e utilizando o quadro 2 a seguir, foi possível 

especificar o inversor de frequência adequado. 

 
Quadro 2 - Especificações do Inversor CFW-08/CFW-10 

 
Fonte: WEG, 2014 

 

Apesar da partida do motor ser realizada através do inversor de frequência, optou-se, 

para uma maior proteção de todos os componentes, inserir em série um contator e um relé de 

sobrecarga (figura 8), os quais servirão como proteção de contingência ao sistema. 
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Figura 8 - Circuito de potência do acionamento da bomba à inversor de frequência 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Após pesquisa de mercado entre fornecedores locais, optou-se por utilizar os 

componentes de comando da marca Siemens que apresentaram melhor custo-benefício em 

relação aos concorrentes, a especificação dos componentes DJM1, K1 e FB1, apresentados na 

figura 9, foi através de catálogo disponível na homepage da empresa. 

A lista final de componentes utilizados é apresentada no quadro 3: 

 
Quadro 3 - Lista dos Componentes Utilizados 

Quantidade Descrição 

01 Inversor de Frequência WEG, Mod. CFW08100T3848POA1Z 

01 Disjuntor Siemens Trifásico C13, Mod. 5SX2 313-7 

01 Disjuntor Siemens Monofásico C2, Mod. 5SX1 102-7 

01 Contator Siemens Mod. 3RT10 16-1AN11 

01 Bloco de contatos auxiliares 3RT19 11-1HA22 

01 Relé de Sobrecarga Mod. 3RU1116-1HB0 

01 Transdutor de Pressão WARME 0-15 bar / 4-20ma / 10 a 30 VCC 
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01 Fonte HAYONIK Mod. FCHP 245 - 24 VCC / 500mA  

01 Interruptor de Alavanca Margirius - Unipolar. 6A –Mod. CS-301D 

01 Led de Sinalização Verde Siemens. Mod. 3SB6216-6AA40-1AA0 

01 Led de Sinalização Vermelho Siemens. Mod. 3SB6216-6AA20-1AA0 

01 Fusível de vidro 5x20mm 1A 

01 Borne Porta Fusível de vidro 5x20mm 

12 Conector de passagem 

Fonte: Próprio Autor 
 

Para o processo de realimentação da malha fechada, a fonte de 24 VCC fornece tensão 

ao transdutor de pressão que foi instalado na entrada do filtro prensa, junto ao manômetro 

analógico, este transforma o movimento mecânico de seu diafragma em um sinal de corrente 

elétrica proporcional à variação da pressão, conforme figura 11. 

 
Figura 9 - Escala proporcional Corrente Versus Pressão 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Para a comunicação do transdutor com a entrada analógica do inversor de frequência 

CFW08 foi utilizado cabo com malha Shield revestido de PVC, possuindo 2 condutores de 

1mm² cada, conforme figura a seguir: 
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Figura 10 - Esquema de ligação do transdutor de pressão 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Para o circuito auxiliar (figura 13), foi instalado um disjuntor de 2A para proteção 

geral dos comandos auxiliares (Q2); o contato auxiliar NF (Normalmente Fechado - 95/96) do 

relé de sobrecarga (FB1) é a segunda proteção do circuito, em paralelo a ele está o led de 

sinalização de falha na bomba H2, ligado ao NA (Normalmente Aberto - 97/98) do relé de 

sobrecarga (FB1). Quando acionada a chave (CH1), energiza-se o contator principal (K1) 

liberando a tensão trifásica na saída do inversor (Vide Figura 9), o led de sinalização de 

bomba ligada é acionado em paralelo ao K1, no mesmo instante em que um de seus contatos 

auxiliares NA (53/54) é responsável por alimentar a fonte de 24 VCC e o outro contato NA 

(83/84) envia o sinal de início à entrada digital do inversor DI4. Entre a fonte e o transdutor 

de pressão foi instalado um fusível de 1A no polo positivo para proteção dos componentes, 

enquanto o negativo se conecta à referência GND do inversor de frequência (Borne 5). O sinal 

de controle do transdutor de pressão é conectado à entrada analógica do inversor de 

frequência (borne 6). 

O inversor de frequência escolhido dispõe da função de regulador PID, que foi usada 

para fazer o controle em malha fechada. Com o sinal recebido da fonte, essa função faz o 

papel de um regulador proporcional, integral e derivativo que se sobrepõe ao controle normal 

de velocidade do inversor. 

Com isso, a velocidade é variada de modo a manter a pressão (variável de processo) 

no valor desejado (8 bar), que é ajustado na referência do inversor (setpoint).  

Programado para trabalhar no modo de controle vetorial, permite um melhor 

desempenho em termos de torque e regulação de velocidade. Outra grande vantagem do 

controle vetorial é a sua grande facilidade de ajuste, pois basta que o usuário entre com as 

informações relativas ao motor e rode a rotina de auto ajuste que o inversor se autoconfigura 

para a aplicação em questão (Manual CFW08, p.85-104). 
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Figura 11 - Circuito auxiliar com controle em malha fechada para bomba do filtro prensa 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Para a habilitação do regulador PID no inversor CFW08, através de P203=1, 

primeiramente foi configurado o parâmetro P527 para o tipo de ação de controle como direta, 

ou seja, para que a variável do processo (Pressão) seja incrementada, é necessário que a 

velocidade do motor aumente. Em seguida, foi configurado P235 e a chave S1 para que a 

entrada analógica recebesse sinal de 4-20mA. Para definição do Ganho da entrada analógica 

Al1 no parâmetro P234 foi utilizada a equação 4: 

 

P234= ..................................................................................................................... (4) 

 

Onde: 

FS = Fundo de escala do transdutor (valor máximo na saída do transdutor); 

FM = Faixa de operação (faixa de interesse). 
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Assim, para um FS = 15 bar, para o transdutor de pressão utilizado e uma faixa de 

operação FM = 8,8 bar, levando-se em conta uma folga de 10%, P234 = 1,7. 

Depois se configuram P222=1 para que o sinal de realimentação seja através da 

entrada analógica Al1, e os limites de velocidade sejam em P133 e P134. Para o setpoint da 

variável do processo em P525, calcula-se o valor percentual através da seguinte equação: 

 

Setpoint (%) = .........................................(5) 

 

Para manter o controle do processo em pressão constante de 8 bar, o valor aplicado a 

P525 será 90,66%. 

Dessa forma, ao ligar o sistema através do circuito montado, o inversor realiza a rampa 

de aceleração no motor que atinge seu giro nominal e, até que haja elevação da pressão da 

rede entre a bomba e o filtro-prensa, o giro será constante. A partir do momento em que a 

pressão começa a subir, o transdutor realimenta a entrada analógica de referência do inversor 

que ajusta automaticamente a frequência de saída para o motor diminuir sua velocidade, 

mantendo assim a pressão constante em 8 bar sem oscilações severas como ocorria no sistema 

anterior, com as bombas pneumáticas. 

 

 

4 CONCLUSÃO 
 

As melhorias realizadas no equipamento através deste trabalho devem ser 

consideradas como uma alternativa atrativa, tendo em vista que a variação de velocidade nas 

aplicações industriais de forma automatizada é fundamental, quando se trata de aperfeiçoar 

processos. 

A dispensa da utilização de ar comprimido para esse processo foi o ponto mais 

positivo a se destacar, já que os processos produtivos da indústria em questão possuem uma 

alta demanda desse insumo, tendo inclusive ampliado seu grupo de geração recentemente para 

suprir a demanda. 

De acordo com o manual das bombas pneumáticas substituídas, as mesmas teriam um 

consumo máximo de 0.672 m³/min de ar comprimido cada, com as 2 bombas em plena carga 

esse valor poderia chegar a 80.64m³/h (GRACO INC., 2012, p. 28). 
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De acordo com Rocha (2005), para suprir uma compressão perdida, com vazão de 1,6 

m³/min a uma pressão de 6 bar, é necessário transformar 8,3 kW de potência em ar 

eletricamente capacitado. Seguindo esse raciocínio, através de cálculos proporcionais, pode-se 

inferir que com as 2 bombas em plena carga seriam necessários cerca de 6,92 kW para que 

trabalhassem a essa pressão, sendo mais que o dobro da potência do motor do conjunto de 

bombeamento instalado, considerando ainda uma pressão abaixo da alcançada através do 

novo sistema, o que indica uma excelente economia energética. 

Porém, apesar dessa visível economia, a modernização empregada não significou 

maior capacidade nominal, já que em termos de capacidade máxima de vazão, quando 

comparados os dois sistemas, ambos se equiparam em torno de 80m³/h. 

Devido à inexistência de dados do processo antes das melhorias realizadas, não foi 

possível quantificar as horas de equipamento parado por quebra ou até mesmo a produção 

efetiva do filtro prensa, sendo esses resultados abordados de maneira qualitativa. Embora não 

seja completamente conclusivo, poderá futuramente servir de base para outras modernizações, 

onde haja necessidade de otimização de processos com elevado consumo de ar comprimido. 

Portanto, é possível concluir que o sistema atual possui uma maior confiabilidade 

quando pressurizado e que apesar da produção ser relativamente a mesma, a potência 

dissipada para realizar o processo é menor que no sistema anterior.  
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