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Resumo  

O processo de fabrico de pneumáticos requer que numa das últimas etapas a superfície 

interna do pneu seja uniformemente pulverizada (pintada) com um fluido denominado “fluido 

separador”. O nome deste fluido provém da sua principal função – separação da superfície 

interna do pneu do molde insuflável utilizado no seu fabrico. A qualidade desta operação é 

crítica e depende em parte da quantidade de fluido pulverizado: caso seja inferior à ideal, pode 

comprometer a qualidade do pneu já com elevado valor acrescentado e, simultaneamente, 

degradar o molde insuflável; se superior ao ideal acarreta desperdícios e custos indesejáveis.  

Assim, e tendo em mente que as soluções atualmente oferecidas pela Gislotica carecem 

de alguma revisão precisamente no capítulo do doseamento do fluido separador (exatidão), e 

que há uma pressão constante por parte dos seus clientes para um melhoramento nessa área – 

uma vez que para além dos hipotéticos pneus e moldes danificados há que acrescentar elevadas 

despesas de manutenção no sistema atual – nasce a motivação para a realização deste projeto. 

Nele se faz o estudo, desenvolvimento e demonstração de uma solução experimental mais eficaz 

a nível de doseamento e com menor manutenção, utilizando para isso uma bomba peristáltica 

acionada por um servomotor de ímanes permanentes. 

Assim, numa primeira fase é definido o problema atual sendo logo de seguida expostas 

as linhas orientadoras em relação à solução a implementar, apresentando-se e justificando-se as 

principais escolhas tecnológicas, havendo ainda oportunidade de fazer uma breve menção ao 

TIA Portal, no âmbito de programação de PLCs, e à rede industrial Profinet, num contexto de 

utilização. Uma vez justificada a tecnologia é feita a apresentação da materialização dessa 

tecnologia, sob a forma de hardware específico.  

Numa segunda fase e com vista à realização dos ensaios práticos, são enunciados os 

requisitos impostos pela aplicação e que permitem o adequado desenho do controlador e da 

interface. Passa-se então à realização dos testes relativos à solução desenvolvida, numa primeira 

instância com o fluido água e posteriormente com o fluido separador. Esses testes permitiram 

concluir que a solução estudada tem um comportamento muito promissor quando as variáveis 

de influência do processo são o mais estáveis possível.  

Contudo, como num contexto industrial essas condições são difíceis de obter, e sabendo 

de antemão que o sistema é bastante sensível a perturbações (modificações das variáveis de 

influência), é proposto um algoritmo estimador que através do feedback dado por um 

caudalímetro faz sucessivos ajustes no final de cada ciclo de pintura caso o erro associado esteja 

fora do aceitável – controlo adaptativo cíclico do controlador em malha aberta. 

 A opção tomada contrasta com a implementação de um controlador em malha fechada 

dado que para a natureza do fluido separador o caudalímetro apresenta um atraso temporal que 

o torna incompatível com essa aplicação. Nesse caso a correção de caudal seria feita durante o 

próprio ciclo de pintura.  

Com este projeto proporcionou-se à Gislotica um know-how em relação ao sistema 

estudado que certamente será tido em conta na próxima construção ou readaptação de uma 

máquina de pintura. 

 

Palavras-chave: Doseamento com bomba peristáltica, Servo bomba, Controlo de 

movimento, Controlo lógico, Controlo por PLC, Modelação comportamental, Interfaces 

Homem-máquina (HMI), Tempo de ciclo, Modelos Empíricos. 
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Actuation of a peristaltic pump through a servomotor in a tire 
painting system 

Abstract 

The tire manufacturing process requires in one of the later stages the inner surface of the 

tire be sprayed (painted) with a fluid called by “tire release”. The name comes from its main 

function – release of the inner surface of the tire from an inflatable mold used in its manufacture. 

It this function (among other more secondary ones) that is incorrectly performed if the amount 

of sprayed fluid is less than ideal, which can compromise the quality of the product already 

with high added value and simultaneously of the inflatable mold. On the other hand, deposition 

of a higher quantity leads to undesirable wastes.  

With that in consideration, and bearing in mind that the solutions currently sold by 

Gislotica fail precisely in the dosing of the tire release fluid (accuracy and precision), and that 

there is constant pressure from its customers for an improvement in this area, since in addition 

to the hypothetical damage of the tire and the mold must be added high maintenance costs in 

the current system, the reason for realization of this project is the study, development and 

demonstration of a superior solution at the level of dosing and with less maintenance, using for 

this a peristaltic pump driven by a servomotor.  

Thus, in a first step the current problem is defined, and the guidelines are then exposed 

in relation to the solution to be implemented, presenting and justifying the main technological 

choices, and there is also the opportunity to briefly mention to the TIA Portal, in the context of 

PLC programming, and the Profinet industrial network, in a context of use. Once justified the 

technology is presented the materialization of this technology, in the form of specific hardware. 

In a second step and to carry out the practical tests, the requirements imposed by the 

application are formulate, allowing the adequate design of the controller and the interface. The 

tests are then carried out, in the first instance with water and after with the release tire fluid. 

These tests allowed us to conclude that the studied solution has a very promising behavior when 

the influence variables of the process are as stable as possible. 

However, as in an industrial context these conditions are difficult to obtain and knowing 

in advance that the system is very sensitive to perturbations (modifications of influence 

variables), an estimator algorithm is proposed which, through the feedback given by a 

flowmeter, makes successive adjustments in the end of each paint cycle if the error associated 

is out of acceptable – cyclic adaptive control of the open loop controller. 

The option taken contrasts with the implementation of a closed-loop controller because 

for the nature of the release tire fluid the flowmeter has a time delay which makes it 

incompatible with that application. In this case the flow correction would be made during the 

painting cycle itself. 

With this project was given to Gislotica a know-how in relation to the studied system that 

will certainly be considered in the next construction or readaptation of a painting machine. 

 

Keywords: Dosing with peristaltic pump, Servo pump, Motion control, Logic control, 

PLC control, Behavioral modeling, Human-machine interface (HMI), Cycle time, Empirical 

models.     
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1. Introdução  

Com exceção dos períodos marcados por severas crises económicas ou por outros fatores 

atípicos, a produção mundial de automóveis aumentou a cada ano. Por exemplo, de 1997 até 

2017 a produção anual praticamente duplicou, passando de 53 para 97 milhões de automóveis 

[1, 2]. Constatando-se que o número de automóveis desmantelados (retirados de circulação) por 

ano não tem praticamente expressão face aos números de produção, pode-se concluir que o 

número de automóveis em serviço em todo o mundo aumenta praticamente ao ritmo da 

produção de automóveis.  

Por sua vez, o aumento do número de automóveis em circulação leva ao aumento da 

procura de componentes e fluidos consumíveis e não consumíveis. Os pneus enquadram-se nos 

primeiros e são um elemento crítico a nível da segurança ativa de um automóvel, sendo 

responsáveis pela importante interface entre o solo e o automóvel. Em suma, temos, por um 

lado, um aumento anual da procura de pneus e, por outro, o facto de este ser um componente 

importantíssimo para a segurança de um automóvel e como tal cada vez se exige mais destes, 

havendo uma menor tolerância a defeitos e falhas. Para completar temos o ponto de vista da 

empresa responsável pelo seu fabrico que constantemente procura uma maior margem de lucro 

e que por isso fomenta uma enorme competitividade entre os vários fabricantes de máquinas 

para a indústria dos pneumáticos.  

O processo produtivo de um pneu envolve inúmeras etapas, sendo que a cada etapa 

transitada o valor acrescentado ao pneu aumenta, tornando menor a tolerância para a ocorrência 

de defeitos/falhas. Posto isto, para que ocorra uma das últimas etapas, a vulcanização, é 

necessário depositar um fluido separador no pneu em verde. Tendo o pneu nesta fase já um 

elevado valor acrescentado é pertinente concluir que todas as operações devem compreender 

um elevado rigor, por forma a que não ocorram defeitos que resultem em perdas económicas 

e/ou desperdícios.  

Esta dissertação visa precisamente o estudo, desenvolvimento e demonstração de uma 

solução superior a nível de controlo da quantidade (doseamento) de fluido a empregar na pintura 

interior de um pneu em verde. Por solução superior entenda-se uma solução “muito boa” e não 

apenas superior à atual, uma vez que as capacidades do sistema atual nunca foram reveladas 

sob pena de provocar algum relaxamento na análise crítica do sistema a implementar. Dessa 

forma, o objetivo com o novo sistema é o de reduzir a ocorrência de hipotéticos defeitos não 

admissíveis, fazendo uso de uma solução bastante distinta comparativamente ao sistema atual, 

recorrendo para isso a um servomotor síncrono de ímanes permanentes e a uma bomba 

peristáltica, tão comumente usada em aplicações de dosagem na área médica. 

Este projeto, “Acionamento de uma bomba peristáltica através de um servomotor num 

sistema de pintura pneus”, está inserido na unidade curricular de dissertação do ramo de 

Automação do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. A dissertação foi realizada em ambiente empresarial, na empresa 

“Gislotica - Projecto e Fabrico de Soluções Mecânicas, Lda” tendo sido orientada a nível da 

faculdade pelo Professor António Pessoa de Magalhães e a nível da empresa pelo Engenheiro 

Rui Manuel Fazenda da Silva.  
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1.1. Apresentação da Gislotica – “Projecto e Fabrico de Soluções Mecânicas, 
Lda” 

Fundada em 2000, a partir de uma oficina familiar, a Gislotica tem como principal 

fundador o Engenheiro Rui Manuel Fazenda da Silva. É uma empresa especializada no estudo 

e desenvolvimento de projetos de engenharia industrial, que podem ir desde uma índole mais 

de logística (estudos de fluxos) até ao projeto de máquinas especiais, tendo já efetuado 

desenvolvimentos para mais de 30 países.  

Assente em atividades que envolvem sobretudo o projeto de máquinas, construção 

mecânica e automação industrial, a Gislotica segue uma filosofia que resulta na entrega dos 

seus projetos chave na mão.   

A Gislotica nasceu e cresceu à volta da indústria dos pneus, e é precisamente essa 

indústria que a presente dissertação visa, tentando implementar e demonstrar uma solução para 

um problema pertinente que as máquinas de pintura de pneus em verde da Gislotica apresentam.  

1.2. Enquadramento e motivação do projeto  

A motivação do presente projeto baseia-se no facto de este constituir a tentativa de 

resolução de um problema real de Engenharia. Assim, a Gislotica pretende resolver uma 

imperfeição que as suas máquinas de pintura de pneus em verde evidenciam – falta de exatidão 

no doseamento do fluido a pulverizar (pintar) – habitualmente denominado “fluido separador” 

ou “fluido de separação” devido à sua principal funcionalidade – separação do pneu de um 

molde insuflável (bexiga) utilizado no seu processo de fabrico.  

Essa falta de exatidão deve ser eliminada (ou minimizada tanto quanto possível) uma vez 

que a pintura do pneu em verde ocorre já muito próxima da finalização do seu processo de 

fabrico e como tal um hipotético defeito levará a perdas económicas avultadas devido ao já 

elevado valor acrescentado. 

Como haverá oportunidade de enunciar e explicar em detalhe numa outra fase desta 

dissertação, um incorreto doseamento do fluido separador poderá provocar a criação de bolhas 

de ar, assimetrias e principalmente a aderência permanente do pneu a um molde insuflável 

(bexiga) usado no seu processo de fabrico, danificando dessa forma tanto o pneu como o molde.  

Nesse sentido, e perante um problema que os responsáveis da Gislotica pretendem ver 

resolvido, o presente projeto através do estudo, desenvolvimento e demonstração de uma 

solução alternativa de doseamento de fluido procura trazer para dentro da Gislotica o know-how 

relativo a essa mesma solução, deixando num estado muito evoluído as conclusões relativas à 

validade da solução proposta e respetiva implementação futura.  

1.3. Objetivos do projeto 

Como referido anteriormente, o objetivo geral da presente dissertação é estudar, 

desenvolver e demonstrar uma solução superior a nível do doseamento de fluido separador, 

fazendo uso de uma bomba peristáltica acionada por um servomotor. Assim, o objetivo do 

presente projeto pode-se dividir em vários objetivos parciais os quais se passam a enumerar por 

ordem de importância.  

O primeiro e grande objetivo desta dissertação é o desenvolvimento e demonstração da 

solução aqui em estudo. O desenvolvimento engloba o desenho e fabrico de todas as peças 

mecânicas necessárias, a programação imprescindível ao correto controlo lógico e controlo de 

movimento e ainda o desenho de uma interface necessária à parametrização e monitorização do 

processo de pintura. Já a demonstração consiste na realização de testes ao sistema por forma a 

retirar conclusões sobre a sua validade, segundo métricas previamente definidas. Essas métricas 

a enunciar durante o presente documento vão incidir sobre a exatidão e a repetibilidade do 
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sistema. Aqui é importante ressalvar que devido ao cariz experimental do trabalho uma 

hipotética não validade do sistema não é imputável a quem realiza o seu desenvolvimento e 

implementação. 

O segundo objetivo é pouco ou nada dissociável do primeiro e consiste na instrução do 

seu autor relativamente às tecnologias utilizadas durante o caminho percorrido desde o estudo 

inicial até à implementação da solução. Dentro deste âmbito, o autor pretende ainda aproveitar 

da melhor forma a sua estadia em ambiente empresarial e desta forma “beber” um pouco da 

experiência que impera na Gislotica, munindo-se assim de um espírito crítico mais evoluído no 

que concerne a determinadas escolhas nomeadamente nas áreas de construção mecânica e 

automação industrial.  

O terceiro objetivo prende-se com a elaboração de uma banca física de ensaios para o 

sistema de pintura que até à data de início do presente trabalho não existia na Gislotica. Assim 

qualquer teste posterior relacionado com o sistema de pintura que os engenheiros da Gislotica 

pretendam fazer será muito mais facilitado. Caso esses testes contemplem o sistema de 

bombagem referente à presente dissertação, então todo o hardware está contemplado nessa 

banca, sendo que a nível de software como este será construído sobre uma filosofia organizada 

e modular e como o desenho da HMI será também o mais intuitivo possível, tudo isto irá resultar 

num esforço muito reduzido na realização de testes posteriores. Caso os testes a realizar sejam 

com um sistema de bombagem distinto, então a nível de hardware a banca inclui à partida o 

sistema pneumático necessário, ficando apenas a faltar a parte referente ao elemento de 

bombagem.  

A documentação das tecnologias utilizadas da marca Siemens relativamente ao controlo 

de movimento é também outro objetivo. Este apanhado incindirá sobre as possíveis 

metodologias para controlo de movimento (com o hardware disponível) e também sobre os 

componentes disponibilizados pela marca para esta função. Pretende-se assim contribuir como 

um guia para quem pretenda utilizar a tecnologia de controlo de movimento da Siemens, 

reunindo e explicitando informação que muitas vezes é difícil de obter devido à sua dispersão.   

1.4. Estrutura da dissertação 

A dissertação está organizada em 7 capítulos, servindo o presente para a introduzir. 

No segundo capítulo, é apresentado e analisado detalhadamente o atual sistema que a 

Gislotica implementa nas suas máquinas de pintura de pneus em verde, evidenciando os 

problemas que tornam o tema da presente dissertação muito pertinente. 

No terceiro capítulo, são traçadas as linhas orientadoras sobre o projeto a desenvolver. 

Inicialmente, é feita a validação de duas tecnologias utilizadas – a bomba peristáltica e o 

servomotor de ímanes permanentes. Aproveitando a referência à bomba peristáltica faz-se uma 

breve exposição da sua utilização em aplicações na área médica, evidenciando os principais 

problemas na sua utilização. Posteriormente, são expostas as diversas metodologias de controlo 

permitidas pela Siemens, tendo sido feita uma aplicação de data logging por forma a 

caracterizar melhor uma delas. No fim é tomada uma decisão de forma sustentada em relação à 

metodologia escolhida. É ainda feita uma apresentação do ambiente de programação a utilizar, 

o TIA Portal no contexto da programação de PLCs. Por último, e ainda dentro deste capítulo 

aborda-se a temática da rede industrial utilizada, Profinet, num misto entre contexto teórico e 

de utilização. 

Uma vez apresentada a tecnologia, é através do quarto capítulo que se materializa essa 

mesma tecnologia, fazendo a apresentação técnica e funcional do hardware a utilizar.  

O quinto capítulo desenvolve o controlador através da sua especificação em Grafcet, 

tendo em conta os requisitos resultantes de uma primeira abordagem ao sistema. O mesmo é 

feito para a interface, onde se começa por expor os requisitos da aplicação, sendo feito o 
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posterior desenho/programação. Nessa fase é ainda abordado um pouco do TIA Portal no 

contexto da programação de interfaces.  

No sexto capítulo, é explicada toda a fase de testes, iniciando com água e terminando com 

fluido separador. É neste mesmo capítulo que se expõe as alterações necessárias ao controlador 

desenvolvido no quinto capítulo por forma a atender a especificidades que apenas se 

descobriram durante o decorrer dos testes. Tendo em conta os resultados alcançados e as 

particularidades do sistema, é desenvolvido um algoritmo estimador que visa fazer o controlo 

adaptativo do controlador em malha aberta. Por último, tendo em conta que se conhecem os 

requisitos finais de velocidade e binário da aplicação, é feito o dimensionamento do servomotor 

servindo assim de guia à Gislotica a uma futura implementação. 

Finalmente, no sétimo capítulo, são discutidas as principais conclusões do trabalho à luz 

dos objetivos inicialmente propostos. Faz-se ainda a sugestão de eventuais trabalhos futuros.  

Relativamente aos anexos, estes contêm: 

➢ Anexo A – Código em SCL que traduz o algoritmo de controlo idealizado;  

➢ Anexo B – Esquemas elétricos relativos à banca de testes realizada;   

➢ Anexo C – Desenhos de definição das peças elaboradas para acoplamento, ligação e 

suporte; 

➢ Anexo D – Tutoriais relativamente ao software Starter, pois o TIA Portal na versão 14 

ainda não integra por completo o drive a utilizar, o Sinamics S120, necessitando este de 

ser parametrizado pelo Starter. Contempla ainda configurações com vista à segurança 

do sistema; 

➢ Anexo E – Dados relativos aos inúmeros ensaios relatados e que serviram para a 

elaboração e validação dos modelos empíricos.  
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2. Definição do problema 

O presente capítulo visa expor a pertinência desta dissertação, apresentando e 

fundamentando: 

➢ A necessidade de pintura do pneu em verde, mostrando ainda as particularidades 

dos fluidos separadores e os componentes específicos utilizados no processo; 

➢ O método atualmente utilizado pela Gislotica para doseamento de fluido 

separador; 

➢ As principais falhas associadas a esse método e os esforços realizados pelos 

engenheiros da Gislotica para as eliminar.  

Antes de iniciar o presente capítulo é importante tratar da explicação terminológica das 

métricas de avaliação referidas inúmeras vezes ao longo do documento. De facto a sua 

quantificação formal será dada e justificada no Capítulo 6, contudo justifica-se desde já abordar 

o seu significado de um ponto de vista de senso comum.   

Assim, as duas métricas extensivamente referidas neste documento são a exatidão e a 

repetibilidade. A exatidão refere-se à proximidade entre o valor de saída e o valor de referência. 

Já a repetibilidade refere-se à proximidade entre os valores de saída, para o mesmo valor de 

referência.  

São duas métricas importantes quando se pretende aferir o rigor de um dado sistema. 

2.1. Porquê a pintura do pneu? 

A última etapa na produção de um pneu, consiste no processo de cura, a qual compreende 

tanto a vulcanização, responsável por conferir ao pneu uma cadeia tridimensional elástica, como 

um determinado tempo para repouso do pneu vulcanizado. A vulcanização, sendo um dos 

últimos passos, recebe o pneu já com elevado valor acrescentado e, como tal, deve ter uma 

probabilidade mínima de introdução de defeitos no pneu, já que tal acarreta elevadas perdas 

económicas.  

O processo de vulcanização é realizado numa prensa aquecida equipada com moldes 

metálicos responsáveis pela moldação da superfície exterior do pneu. Bexigas de borracha 

(moldes) insufláveis moldam interiormente o pneu e pressionam-no contra o molde metálico. 

Caso não fosse usado um fluido de separação (neste caso, solução/suspensão de base aquosa: 

Lyndcoat® ou Rhenodiv®), a separação do pneu e da bexiga elástica seria impossível. O agente 

de separação funciona assim como uma barreira entre o revestimento interno do pneu e a bexiga 

insuflável de borracha [3].  

A análise da Figura 2.1 torna mais elucidativa parte daquilo que foi dito anteriormente, 

mostrando os diferentes elementos envolvidos na vulcanização.  
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Bexiga elástica Pneu em verde

Molde

 

Figura 2.1 – Os diferentes elementos envolvidos na etapa de vulcanização [4, 5]. (Adaptado) 

É na deposição do fluido separador que surgem especiais cuidados, pois um doseamento 

incorreto ou um caudal heterogéneo resulta num potencial ponto de aderência que pode 

dificultar ou impossibilitar a extração do pneu, criando assim defeitos tanto a nível do pneu 

como da bexiga. É importante realçar que mesmo não resultando em defeitos é de evitar 

qualquer desperdício de fluido separador. 

Outras funcionalidades essenciais associadas ao fluido de separação passam por: 

➢ Efeito de deslizamento que permite a centralização correta da bexiga, obtendo-se assim 

pneus simétricos [3]; 

➢ Promoção da evacuação de ar aquando da expansão da bexiga, minimizando a 

possibilidade de defeitos originados pela criação de bolhas de ar [3].  

2.2. Fluidos separadores  

Os fluidos separadores mais utlizados nas máquinas da Gislotica são o Lyndcoat® BR 

2100 RTU e o Rhenodiv® BP-2864. Na Tabela 2.1 estão agrupadas as principais propriedades 

destes, tal como citadas nas respetivas fichas técnicas.   

Tabela 2.1 – Principais propriedades dos fluidos separadores [6, 7]. 

Marca RheinChemie Elkem 

Modelo RHENODIV® BP-2864 LYNDCOAT® BR2100 

RTU 

Natureza química Preparação aquosa 

contendo siloxano 

Não especificado 

Densidade @ 20 ºC 1,3 g/cm3 1,0 g/cm3 

Viscosidade Dinâmica @ 

25 ºC 

1200 mPa.s (agitação 

estável, 50 rpm) 

1200-1900 mPa.s 

Sólidos, % Não especificado 25,5 (partículas finas) 

pH 6-9 4,0 
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A informação disponibilizada nas fichas técnicas é demasiado sucinta para conseguir 

caracterizar completamente o fluido. Contudo, sabe-se por experiências anteriores que estes 

possuem comportamentos um pouco invulgares, os quais se passam a relatar de seguida.  

O fluido separador Lyndcoat® quando em contacto com o ar atmosférico forma uma 

espécie de espuma, situação que é de todo indesejada. Embora este fluido possua uma elevada 

percentagem de sólidos em suspensão, como estes são na sua maioria partículas finas, não há 

por isso grandes problemas aquando do seu repouso.  

Já no caso do Rhenodiv® embora não seja especificada a percentagem de sólidos em 

suspensão, o seu comportamento é bastante mais crítico nesse capítulo. O repouso deste fluido 

leva à deposição das suas partículas sólidas, sendo o posterior arranque muito crítico. Como vai 

ser explicitado de seguida, é devido a esta característica que se opta por fazer retorno pela 

pistola de pulverização (recirculação), não havendo paragem do elemento de bombagem nos 

tempos mortos entre ciclos de pintura. 

Ambos os fluidos apresentam uma viscosidade dinâmica muito variável, sendo o tempo 

e a velocidade de agitação os fatores mais influenciadores; daí que para o fluido Rhenodiv® a 

viscosidade dinâmica seja dada para um nível particular de agitação. Esta variação de 

viscosidade é um dos fatores que logo à partida poderá acarretar problemas no sistema a 

desenvolver nesta dissertação.  

É importante realçar que o fluido Rhenodiv® apresenta ainda um maior ataque (abrasão) 

ao elemento de bombagem e às válvulas presentes no circuito. 

2.3. Principais componentes do processo de pintura  

Atualmente, a bombagem do circuito hidráulico de fluido separador é feita através de 

bombas pneumáticas ou de bombas de três diafragmas (volumétricas), consoante o tipo de 

fluido separador empregue. Geralmente, quando o fluido de separação é o Lyndcoat® BR 2100 

RTU usam-se bombas pneumáticas, enquanto que para o fluido Rhenodiv® BP-2864 são usadas 

bombas de três diafragmas.   

A diferenciação da bombagem prende-se com a necessidade de recirculação1. Para o 

Rhenodiv®, existe essa necessidade, e por isso a bomba funciona continuamente, não havendo 

paragem nos tempos mortos entre ciclos. Para este caso o mais adequado passou pelo uso de 

uma bomba de três diafragmas (sendo os diafragmas atuados por êmbolos em linha), AxFlow 

Hydra-Cell G13, acionada por um motor elétrico. Já para o Lyndcoat®, devido a apenas 

necessitar de um funcionamento intermitente, recorre-se a uma bomba pneumática, 

Krautzberger MP400.  

Nos dois tipos de bombagem, o doseamento de fluido separador por cada pneu é feito 

com recurso a uma válvula reguladora de pressão de 3 vias, comandada pneumaticamente, cuja 

marca e modelo são Krautzberger 6988-6991. Na Figura 2.2 pode-se visualizar o circuito 

tipicamente usado para o fornecimento de fluido separador à pistola de pulverização (pintura).  

                                                 

1 Por recirculação entenda-se o estabelecimento de um caudal contínuo de fluido separador com origem no 

reservatório, passando pela pistola e voltando ao reservatório, evitando dessa forma a sua paragem no interior da 

bomba e das tubagens.  
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Figura 2.2 – Circuito tipicamente utilizado para fornecimento de fluido separador à pistola de pulverização 

(pintura). 

O sistema de bombagem da Figura 2.2 diz respeito ao caso da bomba de três diafragmas. 

Caso se tratasse da bomba pneumática a única diferença seria que ao invés de ser acionada por 

um motor, seria acionada por uma linha de ar comprimido.  

É importante referir que a linha de retorno da pistola de pulverização é opcional, tal como 

o uso de uma válvula limitadora de pressão; contudo, optou-se por representar a situação mais 

completa possível. O uso de uma válvula limitadora de pressão na linha que vai da válvula 

reguladora de pressão ao tanque também é opcional [8].  

Na Figura 2.3 pode-se visualizar mais ao detalhe os circuitos de ar comprimido que dão 

entrada na pistola pulverizadora. A regulação da pressão do ar comprimido de controlo da 

válvula reguladora de pressão de 3 vias é conseguida através da utilização de uma válvula 

proporcional reguladora de pressão. Optou-se por não representar esse circuito por não 

acrescentar nada de novo.  
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Figura 2.3 – Circuito pneumático para fornecimento de ar comprimido à pistola de pulverização [9]. 

A pistola de pulverização, Krautzberger MA-1 é controlada pneumaticamente através do 

bocal “St”, tendo ainda mais dois bocais para entrada de ar comprimido: o bocal “F” que é 

responsável pela distância de pulverização (flat jet air), enquanto o bocal “R” é responsável 

pelo ângulo (leque) de pulverização (round jet air). A entrada do fluido separador oriundo da 

válvula reguladora de pressão é feita através do bocal “M”, visível na Figura 2.4 [9].  

 

Figura 2.4 – Bocais e aspeto exterior da pistola de pulverização [9]. 

Face à alimentação da pistola com ar comprimido de controlo, é feita a abertura de uma 

agulha que possibilita a passagem de fluido do bocal “M” para o orifício de saída da pistola 

pulverizadora, contudo essa alimentação apenas deve ser feita após alimentação dos bocais “F” 

e “R” durante um intervalo de tempo que permita o estabelecimento de um caudal estável de ar 

comprimido de atomização (intervalo de tempo t1). Já na finalização do ciclo de pintura há 
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também um desfasamento temporal, sendo que primeiro se deve suspender a alimentação de ar 

comprimido de controlo, e por consequência a passagem entre o bocal “M” e o orifício de saída 

da pistola é fechada, e apenas após um intervalo de tempo t3 é que deve ser interrompida a 

alimentação de ar atomizador (bocais “R” e “F”), evitando assim que ocorra o gotejamento de 

fluido pulverizado. O intervalo de tempo t2 simboliza o tempo de operação da pistola 

pulverizadora [9]. Estas nuances temporais serão importantes aquando da modelação 

comportamental do controlador.  

Na Figura 2.5 é possível encontrar um diagrama temporal com parte daquilo que foi 

explicitado no parágrafo anterior. 

 

Figura 2.5 – Diagrama temporal a cumprir no fornecimento de ar comprimido à pistola de pulverização [9]. 

Tal como foi enunciado aquando da apresentação da pistola de pulverização, esta permite 

um controlo “independente” (entre aspas pois são grandezas que acabam por se relacionar) do 

ângulo de pulverização e da distância de pulverização, através de linhas independentes de ar 

comprimido. Na Figura 2.6 pode-se perceber facilmente a distinção entre essas duas variáveis 

geométricas.  

 

Figura 2.6 – Variáveis geométricas que caracterizam a pulverização. 
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Na Tabela 2.2 podem apreciar-se as principais características da pistola de pulverização.  

Tabela 2.2 – Principais características da pistola de pulverização [9]. 

Pressão máx.do material  12 bar 

Temperatura máx. do material 100 ºC 

Pressão máx. de ar atomizador  8 bar 

Pressão mín. de ar de controlo 4 bar 

Pressão máx. de ar de controlo 8 bar 

Temperatura máx. de ar comprimido 50 ºC 

Ruído de funcionamento 65 a 85 dB 

 

Com a solução atualmente implementada, o controlo do caudal pulverizado pela pistola 

é feito através da pressão a que lhe é fornecido o fluido separador. Para uma determinada 

abertura da agulha (que pode ser ajustável em determinadas pistolas) e geometria/dimensões do 

orifício de saída da pistola pulverizadora, é determinada experimentalmente a pressão que é 

necessária fornecer ao fluido separador por forma a obter-se o caudal de pulverização 

pretendido.  

Contudo, a válvula reguladora de pressão atualmente utilizada, a Krautzberger 6988-

6991, apresenta uma característica que evidencia uma elevada falta de rigor entre a pressão 

pneumática de controlo e a pressão a que fornece o fluido separador, sendo que essa falta de 

rigor varia ainda com a pressão de alimentação, como se pode ver pelas Figuras 2.7 e 2.8. É de 

notar que os gráficos expostos na Figura 2.7 e na Figura 2.8 estão traçados para o fluido água, 

sendo a situação ainda mais nefasta para os fluidos separadores e sabe-se ainda por experiência 

que o comportamento da válvula decaí bastante com o seu uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Desvio médio para pressão de 

controlo em função da pressão de saída para uma 

dada pressão de alimentação [8]. 

 

Figura 2.8 - Característica de funcionamento 

da válvula reguladora de pressão de 3 vias [8]. 
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Na Tabela 2.3 podem apreciar-se as principais características da válvula reguladora de 

pressão de 3 vias.  

Tabela 2.3 – Principais características da válvula reguladora de pressão de 3 vias [8]. 

Gama de ajuste 0 - 7,0 bar 

Pressão máxima na entrada max. 15,0 bar 

Rácio (Razão) de transmissão 1:1 

Temperatura máxima de operação 80 ºC 

Material do diafragma Poliamida 

Na Figura 2.9 é feita a representação exterior da válvula reguladora de pressão, 

destacando-se os seus diferentes bocais, sendo que o bocal “E” é o bocal de alimentação de 

material (fluido separador neste caso), o bocal “A” é o bocal de saída de material, o bocal “C” 

é o bocal de recirculação e o bocal “L” é onde dá entrada o ar comprimido de controlo [8].  

 

Figura 2.9 – Bocais e aspeto exterior da válvula reguladora de pressão de 3 vias [8]. 

2.4. Principais problemas  

Devido aos problemas de exatidão e repetibilidade evidenciados na  Figura 2.7 e na Figura 

2.8, o controlo do volume depositado em cada ciclo de pintura pode ser bastante grosseiro, pois 

para uma determinada pressão de controlo temos um intervalo possível para a pressão de saída, 

o que resulta também num intervalo para o caudal de fluido separador pulverizado. Contudo, 

dentro da temática da falta de rigor da válvula reguladora de pressão é importante distinguir 

duas situações, que se passam a explicitar de seguida.  

Em funcionamento contínuo (sem variações do setpoint) a falta de rigor aqui relatada 

existe, mas não é tão nefasta, ou seja, se experimentalmente for determinada a pressão de 

controlo correspondente à pressão pretendida para o fluído separador, e se esse setpoint (pressão 

de controlo) for mantido constante então a repetibilidade embora não seja excelente, não 

compromete o processo.  

O comportamento mais desviante da válvula acontece quando há alterações do setpoint, 

algo muito recorrente na prática já que os pneus são fornecidos à máquina de pintura em lotes 

de 6 unidades (em média), então a cada 6 ciclos de pintura há alteração da “receita” de pintura 

e por consequência a pressão de controlo da válvula é também alterada. Daí que muitas vezes 

na Gislotica esta problemática seja referida como um problema de histerese. 

Por forma a contornar a inexatidão associada a alterações do setpoint, em cada lote há a 

tentativa de calibração da válvula através da utilização de um caudalímetro ABB FSM4000-
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DN3, que faz a verificação da quantidade utilizada no ciclo de pintura anterior, comunicando 

esse valor ao PLC, que trata de recalcular a pressão de controlo da válvula reguladora de caudal 

por forma a diminuir o desvio entre quantidade desejada e obtida. Este método que pretende 

maximizar a exatidão do processo apresenta várias problemáticas que se passam a evidenciar 

de seguida: 

➢ Devido às características (químicas) adversas do fluido separador, este caudalímetro 

sofre inúmeras descalibrações que podem comprometer ainda mais a qualidade do 

controlo de quantidade (medida em gramas) de fluido separador; 

➢ Devido aos lotes de pneus serem em média de 6 unidades, esta solução não consegue 

fazer uma calibração bem-sucedida em tão poucos ciclos de pintura; portanto, o seu 

sucesso é geralmente escasso; 

➢ A máquina de pintura deve estar preparada para todos os cenários, ou seja, se por algum 

motivo os lotes de pneus forem por exemplo de 1 ou 2 unidades, então é impossível 

realizar a calibração pretendida já que esta é à base de tentativa e erro.  

Desta forma, a falta de rigor aqui explicitada resulta num mau doseamento de fluido 

separador que poderá resultar em defeitos no pneu, o que não é de todo admissível face ao 

elevado valor acrescentado que o pneu apresenta nesta fase do processo.  

Outro problema associado à atual solução passa pela excessiva manutenção requerida, já 

que o fluido separador apresenta propriedades abrasivas e como tal ao entrar em contacto direto 

com a válvula reguladora de pressão de 3 vias provoca uma necessidade de elevada 

manutenção. Também as bombas utilizadas sofrem muito com a abrasividade dos fluidos 

separadores, havendo para estas kits próprios de substituição, mas que atingem valores 

exorbitantes.  

Procura-se assim encontrar uma solução com uma boa exatidão/repetibilidade de 

quantidade debitada e que simultaneamente tenha uma manutenção simplificada e de menor 

custo.  

2.5. Perspetivas de solução 

Foi com base nos problemas expostos e que se pretendem resolver que a Gislotica pensou 

na utilização de uma bomba peristáltica, já que devido às suas características de funcionamento 

parece ser muito adequada a aplicações de doseamento. A utilização da bomba peristáltica 

contribuirá ainda para uma menor necessidade e complexidade de manutenção, uma vez que: 

➢ A única manutenção a nível da bomba peristáltica passa pela mudança da sua 

mangueira. 

➢ Uma vez que a função de dosagem é garantida pela própria bomba, então o 

número e complexidade das válvulas do circuito também virá diminuído, 

contribuindo dessa forma para uma menor manutenção.  

Relativamente ao acionamento da bomba, este será levado a cabo por um servomotor de 

ímanes permanentes – solução a justificar no Capítulo 3.  

2.6. Síntese  

No capítulo que aqui finaliza foi possível expor a importância da presente dissertação, 

começando pela consciencialização da necessidade da etapa de pintura do pneu em verde, 

passando pela apresentação do atual sistema, de peculiaridades associadas ao seu hardware e 

do método atualmente utilizado para fazer o doseamento de fluido separador. Para finalizar, 

foram apresentadas as causas e particularidades da falta de rigor do sistema atual, expondo os 
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esforços feitos pelos engenheiros da Gislotica para minorar esse problema, mas que ainda assim 

pouco ou nada resolvem.  

Assim, este capítulo abre a porta para a restante dissertação, onde o próximo capítulo 

tratará a tecnologia a utilizar justificando algumas escolhas nessa área.   
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3. Plano orientador do desenvolvimento  

O presente capítulo tem como objetivo a familiarização do leitor com os temas 

tecnológicos desta dissertação. Pretende-se através deste apanhado enunciar e justificar as 

opções mais relevantes nesse âmbito, como por exemplo a escolha da bomba peristáltica, do 

servomotor de ímanes permanentes e da metodologia de controlo de movimento. Em relação a 

esta última, foi necessário desenvolver uma aplicação de data logging por forma a conseguir 

caracterizar corretamente uma das alternativas. De realçar que o estudo comparativo foi deixado 

o mais genérico possível por forma a não perder validade caso se esteja perante condições 

distintas. 

Foi ainda possível fazer um breve apanhado sobre o TIA Portal num contexto de 

programação de PLCs, resumindo de forma sucinta as diferentes possibilidades facultadas por 

este. Por último, foi referida a rede industrial Profinet num misto de contexto de utilização e 

contexto teórico.  

3.1. Bomba peristáltica  

Com o presente trabalho pretende-se resolver o problema de falta de rigor com que a 

Gislotica se depara atualmente. Posto isto, busca-se uma solução que ofereça um controlo 

“fino” da quantidade (gramas) de fluido separador e que simultaneamente tenha uma 

manutenção simples e reduzida. Foi com base nestes requisitos que a Gislotica pensou na 

utilização de uma bomba peristáltica. 

A bomba peristáltica é do tipo volumétrico, sendo o fluido confinado a uma mangueira, 

não havendo dessa forma o contacto direto entre fluido e bomba. Assim, a manutenção virá 

bastante reduzida pois sempre que haja necessidade de manutenção na bomba, basta substituir 

essa mangueira. Como o novo circuito necessita de um menor número de válvulas, a 

manutenção em relação a estas também será reduzida. Consegue-se assim um excelente rácio 

entre tempo de serviço e tempo de inatividade para manutenção. 

 O seu princípio de funcionamento é baseado em movimentos peristálticos, nos quais o 

rotor formado por rolos ou sapatas comprime e descomprime parte da mangueira. Na 

compressão cria-se uma vedação entre o lado da sucção e de descarga, sendo que na 

descompressão é criado um forte vácuo responsável por “puxar” o fluido para a bomba. A 

Figura 3.1 auxilia a perceber melhor o princípio de funcionamento descrito.  
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Figura 3.1 –  Princípio de funcionamento de uma bomba peristáltica genérica [10]. 

 Em jeito de síntese, as vantagens tidas em conta na escolha deste tipo de bomba são [11, 

12]: 

➢ Controlo fino da quantidade de fluido, uma vez que mesmo em condições de baixa 

velocidade de acionamento e de pequenos deslocamentos angulares apresenta 

rendimento volumétrico, sendo que o caudal em condições operativas estáveis apenas 

depende da dimensão/forma da mangueira, dimensão do rotor e da velocidade de 

acionamento do rotor.  Pensa-se dessa forma que a sua utilização permitirá ainda a 

exclusão do caudalímetro2, algo a validar no final desta dissertação;  

➢ Simplificação do circuito de pintura uma vez que o doseamento será feito pela bomba, 

eliminando dessa forma as válvulas que no sistema atual têm essa função;  

➢ Redução da manutenção: 

o Devido ao princípio de funcionamento da própria bomba; 

o Devido à simplificação do circuito.  

No sentido inverso, as bombas peristálticas podem produzir um caudal pulsante com 

elevada amplitude e baixa frequência, principalmente em baixas velocidades de acionamento 

[13]. Esta situação merecerá particular atenção uma vez que pode provocar heterogeneidades 

na deposição do fluido separador.  

3.1.1. Possíveis desafios subjacentes à utilização da bomba peristáltica 

Nesta fase preliminar é relevante explorar as aplicações nas quais são utilizadas bombas 

deste tipo e quais as especificidades que estas impõem. Assim, pretende-se reduzir o número 

de “surpresas” desagradáveis que podem aparecer durante a fase de testes.  

Sabe-se que as bombas peristálticas assumem um papel importantíssimo em aplicações 

ligadas à medicina, e como é fácil de compreender nestas aplicações há uma necessidade de 

elevado rigor tanto nas quantidades disponibilizadas, como no caudal e no perfil desse caudal. 

Requisitos estes que são partilhados com a aplicação em causa no presente relatório.  

Por este motivo, com base na pesquisa e leitura de bibliografia relacionada com a área 

médica, serão expostos uma série de problemas e desafios que o uso deste tipo de bombas 

poderá acarretar e que à primeira vista poderiam não ser óbvios. É importante referir que há 

ainda que ter em conta os fatores agravantes associados à presente aplicação: os ambientes 

severos onde vai ser aplicada3, a singularidade dos fluidos separadores que irão ser utilizados, 

o uso de uma pistola de pulverização a jusante da bomba peristáltica e o tempo de pintura que 

pode ser apenas de um segundo.   

                                                 

2 Durante a fase de testes vai ser utilizado um caudalímetro devidamente calibrado para comparação dos valores 

pretendidos com os valores obtidos. 

3 Na indústria dos pneus o sistema estará sujeito a elevadas amplitudes térmicas, vibrações ou poeiras, por exemplo.  
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Na secção anterior foi referido que com a utilização de uma bomba peristáltica em 

condições estáveis, o volume disponibilizado por cada rotação é fixo. Contudo, não se conhece 

a sensibilidade deste tipo de bombas a perturbações, isto é, a alterações das condições operativas 

[14]. Por isso, um elevado rigor no posicionamento e no controlo de velocidade do motor 

responsável pelo acionamento da bomba pode não ser suficiente para a obtenção de uma 

dosagem/caudal pretendido, já que se trata de um controlo em malha aberta sem nunca ter o 

feedback acerca do caudal de fluido dispensado pela bomba.  

Há vários fatores que podem funcionar como perturbações, contribuindo assim para que 

o caudal sofra desvios para a mesma velocidade de rotação e para que haja uma não linearidade 

entre caudal e a velocidade de rotação. Entre esses fatores há os mais óbvios, como por exemplo 

temperatura do fluido e os menos óbvios como por exemplo o desgaste da mangueira. Este 

desgaste poderá induzir um desvio na característica da bomba uma vez que a sua espessura é 

continuamente alterada. Nesse sentido, pode ainda ser necessário uma nova calibração a cada 

substituição da mangueira [14].  

Conclui-se facilmente que não há propriamente grande informação sobre a utilização 

deste tipo de bomba num sistema que envolva uma pistola de pulverização e muito menos num 

sistema que envolva fluidos tão especiais como o fluido separador.  

Assim, através desta pesquisa que incide sobre uma área de aplicação bastante distinta 

comparativamente àquela que esta dissertação trata, é possível reunir um conjunto de possíveis 

soluções a aplicar se os resultados ficarem aquém do esperado: 

➢ Utilizar um caudalímetro como elemento de feedback. Neste caso como o caudalímetro 

apresenta um atraso considerável o feedback serviria para aplicar um controlo adaptativo 

cíclico sobre o próprio controlador em malha aberta;  

➢ Utilização de um reservatório pressurizado caso a capacidade de sucção da bomba seja 

reduzida;  

➢ Ter em conta a monitorização de algumas variáveis de influência tais como a 

temperatura ou nível do fluido no reservatório;  

➢ Rotinas de calibração caso o desgaste da mangueira induza um desvio considerável. 

Posto isto, é importante referir que há toda uma zona indefinida que é necessário explorar 

experimentalmente por forma a que o resultado alcançado seja o melhor possível.  

3.2. Servomotor de ímanes permanentes  

O motor que deverá fazer o acionamento da bomba peristáltica deve obedecer aos 

seguintes requisitos impostos pela aplicação: 

➢ Deve ser termicamente e mecanicamente capaz de cumprir movimento contínuo e 

movimento intermitente, uma vez que caso haja necessidade de recirculação do fluido 

separador, o movimento é, na sua essência, contínuo. Se não houver essa necessidade, 

o movimento é sobretudo intermitente, havendo apenas acionamento da bomba a cada 

ciclo de pintura, que podem estar ou não espaçados por um razoável período de tempo 

(no mínimo 4 segundos), dependendo na prática da cadência de produção;   

➢ Deve possuir uma dinâmica elevada uma vez que se pretende acelerações para uma 

velocidade correspondente ao caudal médio na casa dos 50 milissegundos. Este 

requisito poderá ser menos óbvio, contudo nesta aplicação há interesse numa alta 

dinâmica, uma vez que uma aceleração mais lenta poderá provocar heterogeneidades na 

deposição do fluido; 

➢ O motor juntamente com o seu sistema de controlo deve apresentar uma elevada 

exatidão de posicionamento e de velocidade.  
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Assim, justifica-se a aplicabilidade do servomotor síncrono de ímanes permanentes, uma 

vez que cumpre na totalidade e com distinção os diferentes requisitos exigidos [15].   

3.3. Controlo de movimento 

Com o software e hardware atualmente disponível na Gislotica para desenvolvimento do 

presente trabalho temos duas grandes possibilidades para controlo de movimento – o controlo 

centralizado (por PLC) ou descentralizado (na totalidade pelo drive). Essas soluções seguem 

duas filosofias distintas, sendo importante referir desde já que uma não é intrinsecamente 

superior à outra, tudo depende da aplicação em causa. De seguida apresentam-se ambas as 

tecnologias, os conceitos básicos, características, vantagens e desvantagens, e posteriormente 

irá ser escolhida uma das soluções em função de uma análise comparativa para a aplicação em 

causa.  

3.3.1. Objetos tecnológicos 

Uma das possibilidades oferecida pela Siemens para controlo de movimento é recorrendo 

a uma solução centralizada. Quer isto dizer que o controlo de movimento fica a cargo do PLC, 

tal como o controlo lógico da aplicação. Isto faz-se com recurso ao que a Siemens denomina 

por objetos tecnológicos (“Technology Objects”, TO). De seguida apresentam-se as 

propriedades associadas a um objeto tecnológico que permitem entender melhor o que está em 

causa na utilização do mesmo.  

➢ Um objeto tecnológico representa um objeto de software no controlador; 

➢ Um objeto tecnológico representa o sistema mecânico; 

➢ Um objeto tecnológico encapsula a funcionalidade tecnológica; 

➢ Um objeto tecnológico garante uma ligação simples do drive, encoder e os 

inputs/outputs distribuídos; 

➢ Um objeto tecnológico engloba a configuração mecânica, a monitorização e os limites 

do drive e do mecanismo associados ao movimento controlado; 

➢ Um objeto tecnológico é endereçado a partir das instruções de controlo de movimento 

de um bloco PLCopen.  

Desta forma o uso de objetos tecnológicos garante uma maneira simples e standard de 

usar as funcionalidades de controlo de movimento na família SIMATIC (PLC) [16].  

Na Figura 3.2 é possível visualizar o diagrama de controlo e o hardware responsável 

pelas distintas funções, para a situação da solução centralizada.  

 

Figura 3.2 – Diagrama de controlo para a solução centralizada [16]. 

Assim, temos para os diferentes blocos de controlo distintas funções: 

➢ A nível de PLC, através do bloco denominado “Controlo de Posição” é calculado o 

setpoint de velocidade, quer estejamos em controlo de posição ou de velocidade; 
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➢ Face ao valor calculado pelo PLC, este é enviado para o drive onde através do bloco 

denominado “Controlo de Velocidade” é feito o cálculo do setpoint de binário 

necessário para atingir o setpoint de velocidade; 

➢ Ainda no drive, e por último, face ao setpoint de binário, é calculado o setpoint de 

corrente a fornecer ao motor, fazendo-se dessa forma também o loop de controlo de 

corrente.  

A presente estratégia provoca um atraso no tempo de ciclo do PLC, como será explicado 

de seguida. Será então importante estudar se esse atraso cria uma incompatibilização entre o 

controlador e o objeto controlado, por forma a conhecer a viabilidade da solução.  

O PLC a usar na aplicação será o S7-1200 com a CPU 1214C. Para a aplicação em causa, 

acionamento de uma bomba peristáltica, as funcionalidades de interesse são o controlo de 

velocidade e de posição (posicionamento). O número máximo de eixos pode ir até aos 4 para o 

caso de determinadas máquinas de pintura que possuem várias pistolas de pulverização, 

contudo nessas máquinas apenas há a utilização simultânea de 2 pistolas (2 eixos).  

Considerando-se o modelo básico de corrida cíclica do PLC presente na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Modelo básico de corrida cíclica de um PLC [17].  

O PLC corre o programa OB1 de forma cíclica, sendo que esse ciclo pode ser 

interrompido por rotinas de interrupção (por exemplo: interrupções periódicas, de hardware, 

etc.). O tempo de ciclo (tcyc) é assim influenciado pela ocorrência das diferentes OB’s de 

interrupção.  

Assim, o controlo de movimento recorrendo aos objetos tecnológicos cria as suas próprias 

OB’s de interrupção (Motion Control OB’s), nas quais se calcula o setpoint a enviar para o 

drive. Estas OB’s transformam o modelo da Figura 3.3 no modelo da Figura 3.4.  

 

Figura 3.4 – Modelo de corrida cíclica do PLC com a utilização de objetos tecnológicos para controlo de 

movimento [17]. 

Sendo que OB91 é equivalente a OB Servo e OB92 é equivalente a OB IPO 

(interpolação). Estas interrupções são corridas de forma periódica, ou seja, num intervalo de 

tempo constante (ttask) e com máxima prioridade. Quer isto dizer que para num PLC comum 

(sem ser de segurança) nenhuma OB é mais prioritária que as OBs associados a Motion Control.  

Assim, com esta estratégia de controlo, o tempo de ciclo é aumentado. É importante aferir 

o quão aumentado é, e se esse aumento não incompatibiliza o controlador com o objeto 

controlado.  
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De realçar que relativamente aos comandos de movimento (blocos PLCopen) podem ser 

inseridos no OB1, por exemplo [17].  

Com vista a conhecer o impacto no tempo de ciclo, e uma vez que a Siemens não 

disponibiliza esta informação relativamente ao PLC S7-1200, foi então desenvolvida uma 

aplicação de data logging na qual durante 60 s e com uma frequência de 10 Hz se regista o 

tempo de ciclo do último varrimento do PLC, nas seguintes situações: 

➢ PLC a correr apenas a aplicação de data logging, sem motion control; 

➢ PLC com motion control associado a um eixo, em controlo de posição com setpoint 

constante; 

➢ PLC com motion control associado a dois eixos, com controlo de posição simultâneo e 

setpoints constantes.  

Cada ensaio foi efetuado 3 vezes por forma a remover aleatoriedades. Os dados são 

registados e guardados num ficheiro comma-separated valeus (vulgo .CSV) que fica disponível 

no web server do PLC (se habilitado).  

Por forma a alcançar o objetivo pretendido, recorreu-se a instruções disponibilizadas no 

TIA Portal, em: “Instructions” → “Extended Instructions” → “Recipe and data logging” → 

“Data logging”. Sendo as instruções necessárias as seguintes:  

➢ DataLogCreate – Visível na Figura 3.5, é responsável pela criação do ficheiro .CSV, e 

no qual se define o número máximo de registos (através de Records), e se associa os 

dados que se pretendem registar (através de Data). Neste caso os dados são o tempo de 

ciclo do PLC, e tal é conseguido com recurso à instrução da Figura 3.6 que disponibiliza 

esse valor em segundos, quando chamado no OB1. Esta instrução encontra-se disponível 

em: “Instructions” → “Basic Instructions” → “Program Control Operations” → 

“Runtime control”.  

 

➢ DataLogWrite – Visível na Figura 3.8. Aquando da transição ascendente em REQ, 

escreve no ficheiro .CSV associado à instrução DataLogCreate com o mesmo ID. Como 

neste caso se pretendia registos a 10 Hz durante 60 s, usou-se o timer off da Figura 3.7, 

que inicia a contagem com a transição ascendente da variável DONE da instrução 

DataLogCreate. Para esse efeito usou-se ainda uma variável interna do PLC que 

apresenta a forma de pulso-não-pulso, com um rácio de 1:1, a uma frequência de 10 Hz.  

Figura 3.5 – Instrução DataLogCreate. 

Figura 3.6 – Instrução de Runtime 

control. 
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Posto isto, para que se consiga ter acesso aos ficheiros .CSV criados por esta aplicação, 

basta habilitar o web server do PLC. A criação do web server é bastante intuitiva, bastando 

seguir os passos evidenciados na Figura 3.9 nas propriedades do PLC no TIA Portal. 

 

 

Figura 3.9 – Habilitação do web server nas propriedades do PLC em TIA Portal. 

É importante e interessante realçar que a Siemens por forma a proteger a performance 

temporal da família de PLCs S7-1200, por default define o tempo de chamada do OB Servo 

(OB91) em 10 ms, em oposição aos 4 ms definidos na família S7-1500.  

Após a realização de certos testes, concluiu-se que caso se mantenha os valores default, 

a dinâmica do servomotor é lenta, com acelerações muito baixas. Uma das soluções passa por 

aumentar o ganho (Gain, Kv) que resolve este problema, mas que origina outro: o aparecimento 

de vibrações indesejadas em movimento contínuo. Posto isto, a verdadeira resolução passa por 

definir o tempo de chamada do OB91 em 4 ms. Desta forma, já é possível aumentar o ganho e 

ter um comportamento suave em movimento contínuo. Esta problemática será melhor abordada 

no Capítulo 6, alusivo aos testes realizados.  

Dito isto, os testes referentes ao impacto na performance do PLC foram feitos tendo a 

chamada do OB91 a cada 4 ms.  

De seguida, apresenta-se na Tabela 3.1 os valores médios para o tempo de ciclo nas 

distintas situações. Na Tabela 3.2 apresenta-se o valor máximo do tempo de ciclo em alternativa 

ao valor médio. Para o caso de motion control, os resultados foram obtidos para um setpoint 

constante (baixa atividade de eixos), contudo segundo a Siemens, caso haja uma alta atividade 

de eixos, estes valores poderão aumentar até 1,5 vezes [17]. 

Figura 3.8 – Instrução DataLogWrite. 

Figura 3.7 – Timer-off. 
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Tabela 3.1 – Valores médios para o tempo de ciclo nas distintas situações. 

 Sem motion control [ms] 1 eixo [ms] 2 eixos [ms] 

1º ensaio 0,50 5,57 20,50 

2º ensaio 0,51 5,60 20,70 

3º ensaio 0,52 5,79 20,40 

Média 0,51 5,65 20,53 

 

Tabela 3.2 – Valores máximo para o tempo de ciclo nas distintas situações. 

Portanto, pode-se concluir que para a aplicação em causa (até dois eixos em simultâneo, 

dependendo da máquina de pintura)4 e para o PLC S7-1200 com a CPU 1214C, o uso de objetos 

tecnológicos para controlo de movimento tem um impacto profundo na performance temporal 

do PLC.  

Assim, numa implementação prática da solução, ou seja, numa verdadeira máquina de 

pintura, a combinação do PLC S7-1214C com objetos tecnológicos para controlo de movimento 

é inviável. Contudo, como a presente dissertação trata ainda a fase de testes que é caracterizada 

pelo controlo de apenas um eixo e por um controlo lógico mais simples, pode-se desprezar o 

impacto que a solução centralizada provoca na performance temporal do PLC.  

Ainda dentro desta temática, na Tabela 3.3, disponibilizada pela Siemens, pode-se 

consultar o tempo de execução dos vários OBs associados ao controlo de movimento para o 

PLC S7-1511 (CPU mais baixa desta família).  

Tabela 3.3 – Tempo de corrimento de OBs associados a motion control no PLC S7-1500 [17]. 

Nº de Eixos Tempo de corrida 

do OB Servo (ms) 

Tempo de corrida 

do OB IPO (ms) 

Somatório das 

interrupções (ms) 

1 0,22 0,47 0,68 

2 0,27 0,71 0,98 

3 0,35 0,96 1,31 

4 0,41 1,20 1,62 

Embora a grandeza medida e exposta na Tabela 3.3 não signifique exatamente o mesmo 

da grandeza medida e exposta na Tabela 3.1 e na Tabela 3.2, há uma clara dependência entre 

elas como é percetível através da Figura 3.4.  

Desta forma, é possível concluir que a utilização de objetos tecnológicos na família de 

PLCs S7-1500 não traz praticamente impacto no desempenho temporal destes, tornando o peso 

desta temática praticamente nulo na hora de decidir entre a solução centralizada ou 

descentralizada.  

                                                 

4 No presente trabalho apenas será feito o controlo de um servomotor, contudo a aplicação real desta solução pode 

ser feita em máquinas nas quais há o movimento simultâneo de até 2 eixos. 

 Sem motion control [ms] 1 eixo [ms] 2 eixos [ms] 

1º ensaio 1,39 7,94 28,06 

2º ensaio 0,70 7,87 28,19 

3º ensaio 1,31 8,58 28,02 

Média 1,13 8,13 28,09 
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Concluindo, em traços gerais, a Siemens recomenda a utilização da solução centralizada 

quando se pretende [18]: 

➢ Uma integração quase total com o TIA Portal V14, já que apenas ter-se-á que utilizar o 

software Starter para uma parametrização inicial (nota: com o TIA Portal V15, o uso 

do software Starter é dispensado); 

➢ Geração automática de alarmes visualizáveis na HMI, Web-server, PLC-display (S7-

1500) e no TIA Portal sem esforço extra por parte do programador. 

Uma vez que a solução centralizada já foi apresentada, vai-se agora passar à exposição 

da solução descentralizada, mais especificamente a EPos. 

3.3.2. Easy Positioner (EPos) 

A solução descentralizada diz respeito a quando o controlo de movimento é feito pela 

unidade de controlo (Control Unit) do próprio drive, sendo o controlo lógico da aplicação feito 

pelo PLC. Dentro da solução descentralizada há várias possibilidades, tais como por exemplo 

o EPos ou o uso de bibliotecas DCB (Drive Control Block) [18]. O que distingue essas várias 

possibilidades é o uso de diferentes licenças de software, conferindo também diferentes 

funcionalidades associadas ao controlo de movimento.  

Contudo, na Gislotica apenas há licenças para o uso do EPos e, portanto, será esse o foco 

dentro das soluções descentralizadas.  

EPos (Easy Positioner) é uma funcionalidade disponível nos drives Sinamics da Siemens, 

possibilitando assim a programação de tarefas básicas de controlo de movimento no próprio 

drive. 

Na Figura 3.10 é possível visualizar o diagrama de controlo e o hardware responsável 

pelas distintas funções, para a situação da solução centralizada.  

 

Figura 3.10 - Diagrama de controlo para a solução descentralizada. 

Em traços gerais, a Siemens recomenda a utilização de uma solução descentralizada 

quando se pretende [18]: 

➢ Pouco ou nenhum impacto na performance do PLC, principalmente para um elevado 

número de eixos juntamente com uma CPU com pouca capacidade de processamento; 

➢ O uso de uma unidade adicional de inteligência (ex.: Drive Control Chart (DCC), Free 

Function Blocks (FFB)). 

O ponto anterior não é válido para o presente caso já que dentro da solução 

descentralizada o foco é o EPos. 

Agora que ambas as alternativas já foram apresentadas, irá ser feita uma análise 

comparativa por forma a escolher uma solução para a aplicação em causa.  
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3.3.3. Comparação entre as duas soluções 

Apresentadas as soluções oferecidas pela Siemens para controlo de movimento, será feita 

de seguida uma análise comparativa entre elas, finalizando com o processo de escolha para o 

presente caso. A análise comparativa é o mais genérica possível por forma a não perder validade 

caso o PLC escolhido seja por exemplo o S7-1500, ao invés do S7-1200.  

3.3.3.1.  Influência no tempo de ciclo do PLC 

Como se pode depreender pela leitura do subcapítulo 3.2.1, o impacto temporal da 

solução que envolve os objetos tecnológicos é por demais evidente aquando da utilização do 

PLC S7-1200, sobretudo quando se modifica o tempo de chamada da OB91 para 4 

milissegundos, algo que foi necessário no presente caso. Assim, em muitas aplicações poderá 

haver incompatibilização temporal.  

Por outro lado, a utilização da solução centralizada não traz praticamente prejuízo para o 

comportamento temporal do PLC S7-1500.  

Naturalmente, pelos motivos anteriormente explicados, a solução descentralizada não 

traz nenhum impacto à performance temporal do PLC, ficando este apenas com a função de 

desempenhar o controlo lógico da aplicação.  

Assim, este critério apenas poderá ser tido em conta caso se utilize o PLC S7-1200, uma 

vez que para o S7-1500 o impacto de ambas as soluções é muito semelhante.  

3.3.3.2. Custo final  

O custo neste caso não será um critério de decisão pois os equipamentos foram 

previamente adquiridos. Contudo, será apresentado um raciocínio rápido caso a questão do 

custo entrasse na balança.  

Na Tabela 3.4 pode-se apreciar qual a CPU mínima que o PLC S7-1500 deverá possuir 

em função do número de eixos a controlar. A situação representada é para o caso de controlo 

de posição (posicionamento). 

Tabela 3.4 – CPU exigida em função dos eixos a controlar e da solução utilizada [18]. 

Descentralizado 

Tipo de CPU (mín.) 

Número de Eixos Centralizado 

Tipo de CPU (mín.) 

S7-1511 1 a 6 S7-1511/13 

S7-1511 7 a 30 S7-1515/16 

S7-1511 31 a 96 S7-1517 

S7-1511 97 a 128 S7-1518 

S7-1515 129 a 256 Não disponível 

A solução descentralizada tem sempre um custo extra pois são necessárias licenças 

específicas em comparação com a solução centralizada [18]. Portanto, até 6 eixos uma solução 

descentralizada apresenta um custo maior já que a CPU exigida é a mesma para ambas as 

soluções, contudo haverá licenças a serem adquiridas que aumentam o custo final. 

Para mais de 6 eixos, por exemplo 7 eixos, a solução centralizada apresenta custos 

maiores pois exige um PLC com CPU superior em comparação à solução descentralizada. Essa 

diferença de preço é superior ao custo das licenças associadas à solução descentralizada e como 

tal apresenta um custo final maior. 
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3.3.3.3. Funcionalidades disponíveis  

Tabela 3.5 – Funcionalidades possíveis de obter [18]. 

 Centralizado Descentralizado 

Funcionalidade TO S7-1200 TO S7-1500 EPos 

Velocidade ✓ ✓ ✓ 

Posicionamento ✓ ✓ ✓ 

Output cams 

Measuring 

input 

 ✓ ✓ 

Gearing 

(relative) 

 ✓   

Apreciando a Tabela 3.5, pode-se concluir que para a aplicação em causa (controlo de 

posição e velocidade) ambas as soluções são adequadas.  

Caso se pretendesse funcionalidades mais rigorosas tais como uma came eletrónica a 

partir de dados de entrada ou ainda o sincronismo entre dois servomotores permitindo fazer um 

redutor eletrónico (por exemplo) então a questão das funcionalidades passaria a ser um critério 

de escolha.  

3.3.3.4. Características obtidas  

Tabela 3.6 – Características do controlo de movimento em função da tecnologia usada [18]. 

 Exatidão no posicionamento (<1 °) Posicionamento com elevada 

dinâmica (t<100 ms) 

TO (S7-

1500) 

✓ ✓ 

EPOS ✓ ✓ 

Como para a aplicação em causa interessa um grande rigor de posicionamento, é 

importante avaliar se tal característica é possível com ambas as soluções. Como se pode ver 

pela Tabela 3.6, com o uso do drive Sinamics S120 (e do PLC S7-1500 no caso da solução 

centralizada), a exatidão e a dinâmica são excelentes tanto para a solução centralizada como 

para a descentralizada.  

Por outro lado, como se pretende utilizar o PLC S7-1200, é necessário ter em conta que 

este não possibilita uma comunicação isócrona, PROFINET IRT (Isochronous Realtime) ou 

PROFIBUS DP isócrono, com o drive, não havendo um sincronismo entre os relógios dos dois 

equipamentos.  

A troca de dados isócrona garante que os dados transmitidos no mesmo instante de tempo 

foram adquiridos também no mesmo instante de tempo [19].  

Como se vai ter oportunidade de abordar no subcapítulo da rede Profinet, a tecnologia 

IRT trabalha com suporte em hardware e permite uma comunicação em tempo real sobre 

quaisquer condições, como situações de carga ou sobrecarga da rede e ainda sobre qualquer 

tipologia de rede (switches ligados em série, topologia em linha, por exemplo) [20].  

Assim, com a utilização do PLC S7-1200 na solução centralizada pode haver repetição 

de dados trocados o que leva a interpretações desfasadas da realidade por parte de ambos os 

equipamentos e que por sua vez pode resultar num comportamento instável do servomotor [17].  



Acionamento de uma bomba peristáltica através de um servomotor num sistema de pintura de pneus 

 

26 

Posto isto, a Siemens recomenda desligar a função “M-Pre-Control” ou em alternativa o 

ciclo do relógio do PLC deverá ser duas vezes mais rápido que o ciclo de relógio do drive sendo 

que neste caso o encoder deve estar ligado diretamente ao controlador ao invés do drive [17].  

3.3.3.5. Decisão tomada  

Face aos critérios de escolha apresentados anteriormente (atraso temporal do PLC, custo, 

funcionalidades e características) e tendo em conta a utilização de um PLC da família S7-1200, 

a solução descentralizada tem várias vantagens sobre a solução centralizada. Essas vantagens 

passam pelo inexistente impacto temporal e pelas características obtidas, uma vez que a 

combinação da solução centralizada com o PLC S7-1200 não garante um bom comportamento 

devido à impossibilidade de comunicação isócrona.  

Contudo, tendo em conta a utilização da solução centralizada neste sistema de testes: 

➢ O seu impacto temporal revela-se de menor importância uma vez que o programa a 

correr é mais simples; 

➢ Embora não haja garantias de bom comportamento, com a alteração do tempo de 

chamada da OB91 para 4 ms, como relatado anteriormente, o comportamento do sistema 

parece ser satisfatório; 

➢ A solução centralizada confere uma maior integração com o software TIA Portal V14, 

apresentando dessa forma uma curva de aprendizagem menos rigorosa.  

Face a estes fatores, a escolha recairá sobre o uso de objetos tecnológicos, ou seja, sobre 

a solução centralizada. Porém, deve-se ressalvar que caso haja algum comportamento menos 

satisfatório ou caso o sistema fosse para implementar numa máquina de pintura real a escolha 

recairia sobre a solução descentralizada.  

Por forma a tornar a transata análise comparativa mais completa foi sempre tido em conta 

o caso de utilização do PLC S7-1500, que como o leitor pôde perceber traz bastantes diferenças 

em relação ao S7-1200.  

3.4. O ambiente de programação: TIA Portal  

 O TIA (Totally Integrated Automation) Portal é a tentativa por parte da Siemens de 

integrar num único software a configuração e programação da maioria da sua gama de 

equipamentos industriais, tais como controladores, painéis, drives, I/O’s distribuídos, entre 

outros [21]. É uma ferramenta poderosa que contempla ainda monitorização online, simulação 

e gestão de dados. Juntamente com o MES (Manufacturing Execution System) e o PLM 

(Product Lifecycle Management) é a resposta da Siemens a nível de software para enfrentar a 

era da Indústria 4.0 [22].  

Será este o software utilizado na programação do PLC S7-1200, que inclui para esse 

efeito o STEP 7. Este permite a programação do S7-1200 em LAD (Ladder Logic), FBD 

(Function Block Diagram) e SCL (Structured Control Language). Para além das linguagens 

possibilitadas, é também importante conhecer os recursos disponibilizados pelo software para 

programação e armazenamento de dados. Com essa finalidade, serão enumerados de seguida 

os vários blocos facultados. 

➢ Organization Blocks (OBs) [23] 

Este tipo de bloco representa a interface entre o programa elaborado pelo utilizador e o 

sistema operativo do PLC, determinando o seu comportamento temporal.  

São classificados em função da sua prioridade e da natureza do corrimento, que pode ser 

cíclica, interruptiva ou na inicialização do PLC (durante a transição da CPU do modo STOP 

para o modo RUN).  
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➢ Function Blocks (FBs) e Data Blocks (DBs) [23, 24] 

Os Function Blocks (FBs) são blocos que armazenam determinadas sub-rotinas, sendo 

posteriormente chamados num OB. A essa chamada é dada o nome de instância.  

Já os Data Blocks (DBs) não contêm qualquer tipo de instrução, consistem sim em áreas 

de armazenamento de dados e classificam-se em dois tipos: os de instância (Instance) e os 

globais (Global). Os globais podem armazenar qualquer tipo de informação e podem comunicar 

(leitura e escrita) com qualquer bloco. Já os de instância são locais, ou seja, estão associados a 

uma ou várias chamadas de um determinado Function Block num dado OB. 

É com recurso a FBs juntamente com DBs de instância que o STEP 7 permite a realização 

de programação estruturada, havendo dessa forma a divisão do sistema em vários subsistemas 

permitindo assim, em oposição à programação linear, a elaboração de programas organizados, 

modulares e universais. 

Em [23], é feita a distinção entre programação linear e estruturada, sendo ainda referidas 

as melhores práticas na combinação de FBs com DBs, permitindo dessa forma maximizar o uso 

de DBs, poupando memória do PLC. Já em [25] é feita uma explicação, recorrendo a casos 

práticos, das vantagens associadas a uma programação estruturada.  

Embora a programação estruturada possibilitada em STEP 7 confira enormes vantagens, 

o paradigma atual no contexto de programação industrial está a evoluir para a programação 

orientada ao objeto, fruto do lançamento da terceira edição da norma IEC 61131-35. Softwares 

como 3S CODESYS V3 e o Beckoff TwinCAT 3 (baseado no anterior) permitem claramente 

uma programação desse tipo. Aliás, a própria Siemens recentemente veio incluir esse tipo de 

programação num tipo muito específico de controladores – Simotion D, programável a partir 

do software Simotion SCOUT, não incluído em TIA Portal.  

Desta forma em [26] poderão ser encontradas as maiores vantagens associadas à 

programação orientada ao objeto, paradigma esse que não está disponível em TIA Portal.  

➢ Function (FC) [24] 

Tal como os FBs, armazenam determinadas sub-rotinas, contudo não possuem memória 

dedicada. Quer isto dizer que as saídas deste tipo de bloco dependem exclusivamente das 

entradas. Dessa forma, a sua utilização é adequada em subsistemas combinacionais.  

3.5. Redes industriais – Profinet e suas vertentes 

A rede industrial Profinet será a utilizada no presente projeto, uma vez que é bem 

suportada pelos vários equipamentos, permitindo estabelecer comunicação de forma rápida e 

intuitiva entre eles. Esta rede é na generalidade adequada aos requisitos temporais da aplicação, 

sendo apenas mais crítica na comunicação entre o PLC e o drive. De seguida, passa-se a 

apresentar a rede, a sua grande versatilidade e por último as suas vertentes indicando com que 

finalidade serão usadas neste projeto.  

A rede Profinet é um padrão aberto de Ethernet Industrial, completamente compatível 

com Ethernet standard (IEEE802.3) desenvolvido pela organização Profibus & Profinet 

International. É a rede Ethernet implementada nos equipamentos da Siemens, para 

comunicação entre os vários dispositivos e também para a sua configuração, sendo que para o 

caso de controlo de movimento recorre-se ao perfil de aplicação Profidrive [27].  

É uma rede industrial que traz uma enorme versatilidade a qualquer projeto de automação 

industrial, uma vez que: 

                                                 

5 A norma IEC 61131 é responsável pela normalização de projetos relativos a controladores lógicos programáveis. 

Na terceira parte visa as linguagens de programação.  
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➢ Pode ser configurada sobre variadas topologias como estrela, anel, árvore (barramento 

distribuído) ou barramento em linha (ver Figura 3.11); 

➢ Por seguir a norma IEEE802.3 permite a sua utilização em redes wireless IEEE802.11, 

na forma de Industrial Wireless LAN (IWLAN). Para além de IWLAN, o meio de 

transmissão pode ser por cabos de fibra ótica (com revestimento a plástico ou vidro); 

➢ Apresenta distintos perfis de aplicação, tais como PROFIsafe (Figura 3.11), PROFIdrive 

ou PROFIenergy; 

➢ Apresenta três vertentes diferentes, garantindo dessa forma compatibilidade temporal 

com as distintas aplicações.  

 

Figura 3.11 – Versatilidade da rede Profinet [28]. 

Para se distinguir corretamente as diferentes vertentes de Profinet é necessário utilizar 

métricas de avaliação temporal, tais como o tempo de entrega ou o jitter, cujo significado se 

explica desde já.  

Segunda a norma IEC 61784-26, o tempo de entrega (delivery time)7 numa comunicação 

entende-se como o intervalo de tempo necessário para transmitir uma dada mensagem de uma 

estação para outra estação, sem a ocorrência de erros de transmissão [29]. 

Já relativamente ao jitter, este é definido como o desvio temporal de um evento 

relativamente à sua ocorrência média. Esta métrica temporal no domínio das comunicações 

indica a distância temporal entre o prazo esperado para recebimento de um telegrama e o tempo 

a que ele efetivamente chega [29]. 

Através de análise de Figura 3.12 fica mais claro o conceito por detrás da métrica 

denominada jitter num contexto de comunicação.  

                                                 

6 A norma IEC 61784 rege os perfis das redes de comunicação industrial. A segunda parte visa as redes de campo 

no contexto de tempo real.   

7 Esta métrica temporal é também designada em inúmera bibliografia como tempo de ciclo. 



Acionamento de uma bomba peristáltica através de um servomotor num sistema de pintura de pneus 

 

29 

 

Figura 3.12 – A métrica jitter no contexto da comunicação [30]. (Adaptado) 

➢ Profinet CBA (Component Based Network) – Non-real time [31] 

Uma das vertentes é o Profinet Component Based Network (CBA) e faz uso do protocolo 

TCP/IP. É utilizada para tarefas não críticas, ou seja, que não necessitem de tempo real. 

Adequado para aplicações compatíveis com um tempo de entrega de até 100 ms, sendo que um 

ultrapassar deste deadline não é de todo crítico. 

Esta é uma das vertentes a utilizar no presente projeto nomeadamente em situações de 

configuração ou monitorização online, garantindo dessa forma uma ligação direta dos 

equipamentos ao computador pessoal. Pode ser também utilizado em diagnóstico e na aquisição 

de dados do processo para sistemas SCADA ou bases de dados.  

➢ Profinet IO RT (Real Time) [31] 

A rede Profinet por ser Ethernet Industrial baseia-se em switched Ethernet, por forma a 

garantir o determinismo necessário, contudo nas vertentes RT e IRT faz uso ainda de outra 

estratégia: dispensa a utilização do protocolo TCP/IP tornando a comunicação em tempo real 

[32]. 

 É recomendável a sua utilização em aplicações compatíveis com um tempo de entrega 

de até 10ms e um jitter menor que 1 ms (10% do tempo de entrega). Na gíria da ciência da 

computação é vista como soft real time [33]. Quer isto dizer que um atraso no cumprimento do 

deadline tem por consequência uma degradação da utilidade da mensagem transmitida [34].  

Esta vertente irá ser utilizada no presente projeto para comunicação entre o PLC e a 

periferia de campo, nomeadamente com o drive. Esta utilização é desaconselhada pela Siemens, 

que recomenda uma comunicação isócrona para esse fim, sob pena do movimento do 

servomotor ser instável.  

➢ Profinet IO IRT (Isochronous Real Time) [31] 

Neste modo é também excluído o protocolo TCP/IP contudo é caracterizado por algo 

extra – a comunicação é sincronizada. Quer isto dizer que todos os I/O’s são escritos e lidos 

simultaneamente, sendo que todos os intervenientes estão referenciados a um único relógio 

(relógio mestre). 

Necessita de hardware específico que consiste em microprocessadores denominados de 

ERTEC (Enhanced Real Time Ethernet Controller) que devem estar presentes tanto no 

dispositivo (por exemplo, PLC) como no eventual switch a utilizar. Este é o motivo pelo qual 

não se recorreu a esta vertente para comunicação entre o PLC e o drive, uma vez que o PLC 

S7-1200 não contempla o hardware necessário.  



Acionamento de uma bomba peristáltica através de um servomotor num sistema de pintura de pneus 

 

30 

Quando esta modalidade de Profinet é adotada, parte da largura de banda é reservada para 

a transmissão de dados críticos, e como tal garante o seu correto funcionamento em quaisquer 

condições de carga ou sobrecarga.  

A sua utilização é adequada a aplicações críticas, como por exemplo no sincronismo de 

eixos. Assim, Profinet IO IRT garante tempos de entrega menores que 1ms e um jitter menor 

que 1 µs (0,1% do tempo de entrega).  

Na gíria da ciência da computação esta variante é vista como hard real time [33]. Quer 

isto dizer que um atraso no cumprimento do deadline tem por consequência a falha total do 

sistema, tornando a utilidade da mensagem nula [34]. Daí esta variante ser caracterizada por 

um jitter (variação do tempo de entrega) praticamente nulo.  

3.6. Síntese  

O capítulo que aqui termina apresentou e justificou determinadas opções tecnológicas. 

Por exemplo, foi validada a utilização de uma bomba peristáltica e de um servomotor face aos 

requisitos da aplicação. Ainda nesse sentido foi justificada a utilização de uma solução 

centralizada em detrimento da descentralizada, tendo-se realizado para esse efeito uma 

importante aplicação de data logging que permitiu conhecer o impacto temporal que a solução 

centralizada tem sobre o PLC a utilizar – S7-1200 com a CPU1214C.  

Foi possível ainda fazer um breve e útil apanhado sobre outras duas tecnologias a utilizar 

– o TIA Portal, com foco no STEP 7, e a rede industrial Profinet.  

Uma vez justificada a tecnologia, passar-se-á à materialização dessa tecnologia, através 

da apresentação dos recursos físicos a utilizar – assunto a abordar no Capítulo 4.  
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4. Recursos físicos utilizados no projeto 

Antes de partir para os capítulos de índole mais prática, é importante conhecer o hardware 

utilizado na implementação deste sistema de testes. É precisamente esse o objetivo do presente 

capítulo – apresentação técnica e funcional dos recursos físicos utilizados. 

4.1. Bomba peristáltica a utilizar 

Como referido anteriormente, um dos grandes inconvenientes associados à utilização de 

bombas peristálticas é a possibilidade de existir um perfil pulsante de caudal, com uma elevada 

amplitude e baixa frequência [13]. Esse fenómeno é inaceitável para a aplicação em causa, uma 

vez que provocaria heterogeneidades na deposição do fluido separador.  

Dessa forma, a bomba peristáltica adquirida, Watson-Marlow 505L, possuí um desenho 

específico do rotor, com 6 rolos, tendo ainda uma mangueira com duplo tubo em “Y”. Desta 

forma consegue-se resolver parte dos problemas de pulsação [35]. Na Figura 4.1 pode-se 

visualizar a especificidade da mangueira e do desenho do rotor.   

 

Figura 4.1 – Fotografia, sem tampa posterior, que realça o desenho específico da bomba peristáltica Watson-

Marlow 505L. 

 

Nesta bomba a mangueira é tipicamente em silicone, o que lhe confere uma melhor 

exatidão. Contudo, o Marprene ou o Bioprene devem ser usados quando há preocupações de 
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reação química com o fluido bombado ou se pretende um maior tempo de vida de mangueira. 

Foram exatamente estes motivos que levaram à escolha de uma mangueira em Marprene [35].  

Outro parâmetro da mangueira que é necessário selecionar é o seu diâmetro. Na Tabela 

4.1, temos o volume disponibilizado por rotação do rotor para cada diâmetro da mangueira.  

Tabela 4.1 – Volume por rotação em função do diâmetro da mangueira [35]. 

 

 

 

 

 

A mangueira adquirida apresenta um diâmetro de 9,6mm, o que lhe confere em condições 

nominais8 um volume disponibilizado de 12,5 ml por cada rotação dada.  

4.1.1. Primeira aproximação relativa a deslocamento e velocidade da bomba 

Nas máquinas de pintura da Gislotica, o intervalo de tempo previsto para a realização da 

pintura depende da quantidade de fluido a pulverizar. Caso essa quantidade esteja 

compreendida no intervalo de [2; 8] gramas a pintura deve-se realizar em um segundo. Já no 

intervalo de ]8; 15] gramas o intervalo de tempo exigido é de dois segundos. 

Existem ainda outros intervalos relativos à quantidade de fluido, sobretudo em máquinas 

destinadas aos pneus agrícolas, contudo o estudo a realizar nesta dissertação vai incidir sobre 

os intervalos anteriormente referidos. 

Uma vez conhecidas as quantidades de fluido a pulverizar e os respetivos intervalos de 

tempo, serão agora realizados cálculos com o objetivo de conhecer a ordem de grandeza 

associada aos valores de deslocamento e velocidade da bomba.  

Aproximando de forma grosseira a densidade dos fluidos separadores a uma densidade 

relativa unitária, temos um caudal de pintura compreendido entre [2; 8] ml/s. Através da 

equação 4.1 é possível fazer uma primeira aproximação da velocidade de rotação da bomba 

(𝑣𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎) neste sistema. Tal é possível através da divisão do caudal pretendido “Q” pelo volume 

disponibilizado a cada rotação “c”9.  

 
𝑣𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =  

𝑄

𝑐
 

(4.1) 

Fazendo as devidas substituições e utilizando unidades coerentes, fica: 

                                                 

8 Segundo o fabricante, as condições nominais de funcionamento consistem na utilização do fluido água a 20 ºC, 

com uma mangueira em silicone, com um diferencial de pressão introduzido pela bomba de 0 bar, estando a 

sucção e descarga da bomba à cota desta.   

 

9 Esta é apenas uma primeira aproximação uma vez que o volume disponibilizado pela bomba a cada rotação varia 

com a temperatura, a viscosidade do fluido, o diferencial de pressão introduzido pela bomba e as distintas cotas 

manométricas da instalação. Realizou-se esta primeira aproximação apenas com o objetivo de tomar 

conhecimento da ordem de grandeza envolvida 

Diâmetro 

(mm) 

Volume/rot. 

(ml/rot.) 

3,2 2,3 

4,8 4,2 

6,4 7,0 

8,0 9,0 

9,6 12,5 
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𝑣𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =  
2

12,5
= 0,16 𝑟𝑝𝑠 = 9,6 𝑟𝑝𝑚 

𝑣𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =  
8

12,5
= 0,64 𝑟𝑝𝑠 = 38,4 𝑟𝑝𝑚 

É também possível fazer uma primeira aproximação ao intervalo de deslocamento angular 

que a bomba terá durante os ciclos de pintura, tendo em conta os já mencionados intervalos de 

tempo dos ciclos de pintura.  

 𝜃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝑣𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∗  ∆𝑡 ∗ 360 (4.2) 

𝜃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0,16 ∗ 1 ∗ 360 = 57,6 ° 

𝜃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
7,5

12,5
∗ 2 ∗ 360 = 432 ° 

𝜃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎  ∈ [57,6;  432] 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 

Adiantando que o acoplamento entre a bomba peristáltica e o servomotor não será direto, 

ou seja, haverá a utilização de um redutor cuja relação de transmissão é de 20:1 então é possível 

calcular os intervalos de deslocamento e velocidade que o servomotor terá de cumprir.  

𝑣𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∈ [192;  768] 𝑟𝑝𝑚 

𝜃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∈ [3,2;  24] 𝑟𝑜𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 

Os motivos da utilização do redutor serão evidenciados aquando da apresentação das suas 

características técnicas.  

4.2. Outros elementos da cadeia cinemática – servomotor e redutor 

Uma vez que já foi apresentado o último elemento da cadeia cinemática, a bomba 

peristáltica, vão agora ser introduzidos os outros dois elementos – o servomotor e o redutor.  

Como já foi referido ao longo da presente dissertação, o servomotor a utilizar é da marca 

Siemens, sendo o seu modelo o 1FK7042-2AC71-1RG0. Através da Tabela 4.2 é possível 

conhecer melhor as características técnicas deste servomotor.  
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Tabela 4.2 – Principais características técnicas do servomotor a utilizar [36]. 

Tipo Síncrono de Ímanes Permanentes 

Arrefecimento Ar por convecção natural 

Potência nominal 0,59 kW 

Binário estático 3 Nm 

Binário nominal 2,8 Nm 

Binário máximo 10,5 Nm 

Velocidade máxima 9000 rot./min 

Velocidade nominal 2000 rot./min 

Momento de Inércia 3.2 kgcm2 

Encoder 

AM20DQI – encoder absoluto 20 bits + 12 

bits multiturn (512 steps per revolution com 

um curso total de 4096 rotações) 

Travão 
Íman Permanente, 24 VDC (±10%), até 4 

Nm 

  

 A utilização deste servomotor em específico está relacionada com o facto de ser o único 

presente em stock para testes na Gislotica. Embora o binário requerido pela aplicação seja difícil 

de determinar teoricamente (à priori) uma vez que relativamente à bomba peristáltica não há 

propriamente uma fórmula como acontece com outro tipo de bombas10, pensa-se que este 

servomotor está sobredimensionado. Esta conclusão é tirada com base na consulta de 

bibliografia de outros fabricantes de bombas peristálticas como por exemplo em [37], para 

modelos de bomba e tamanhos de mangueira idênticos, uma vez que a Watson-Marlow nada 

informa sobre este requisito.  

De destacar que por forma a tornar o presente trabalho mais completo, principalmente 

para a Gislotica e para o seu autor, quando a presente solução estiver implementada irá ser 

adquirido o perfil de velocidade e binário requerido pela aplicação e feito o posterior 

dimensionamento do servomotor ideal. 

Uma vez exposto o servomotor a utilizar, passa-se agora ao redutor cuja utilização foi 

pensada por forma a aproximar a velocidade de funcionamento do servomotor da sua 

velocidade de funcionamento ideal (2000 rpm), aumentando assim a eficiência da aplicação, 

como se pode compreender através da Figura 4.2.  

 

Figura 4.2 – Eficiência em função da velocidade para os servomotores da gama 1FK7 [36]. 

                                                 

10 Neste caso refere-se à típica fórmula: Binário = (1/2𝜋) × Cilindrada × Diferencial de Pressão. 
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O redutor utilizado é da marca Wittenstein alpha, mais especificamente o modelo SP075S 

– MF2. Através da Tabela 4.3 é possível conhecer mais ao detalhe as características deste 

redutor.  

Tabela 4.3 – Características técnicas do redutor a utilizar. 

Tipo Redutor planetário 

Relação de transmissão 20:1 (2 andares) 

Tipo de saída Veio liso @ Ø22 mm 

Backlash < 6 arcmin 

Eficiência > 94 % 

Momento de Inércia (à 

entrada) 

0.2 kgcm2 

4.3. Peças desenhadas especificamente para o projeto 

 Uma vez que já foi apresentado o redutor, pode-se agora introduzir a necessidade que 

houve de desenhar algumas peças com vista ao correto acoplamento do redutor à bomba 

peristáltica. A saída do redutor é feita por um veio liso, enquanto a entrada na bomba peristáltica 

é feita por uma espécie de veio com lingueta (também designada por quadra) situação 

evidenciada na Figura 4.3 (macho) e na Figura 4.4 através de (1) (fêmea).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Assim, um dos desafios passou pelo desenho de 4 peças, as quais se passam a especificar 

individualmente.  

A peça que se mostra na Figura 4.5 e na Figura 4.6, vai acoplar na bomba peristáltica 

através de (1).  

O desenho de definição desta peça, onde se pode consultar em detalhe as cotas e os 

toleranciamentos geométricos, encontra-se no Anexo C.  

 

Figura 4.4 - Zona de acoplamento na bomba 

peristáltica (fêmea). 

 

Figura 4.3 - Macho necessário para 

acoplamento na bomba. 
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Por forma a conseguir-se o acoplamento pretendido, faz-se uso de um casquilho de 

montagem autocentrado, Rolisa RLK-2500A, cuja solução construtiva permite o acoplamento 

do veio liso do redutor à peça aqui mencionada, através da superfície (2) visível na Figura 4.6.  

Pode-se visualizar através da Figura 4.7 um exemplo de utilização do casquilho aqui 

mencionado, que coincide com aquilo que se pretende para o presente caso, sendo que em vez 

de um pinhão será utilizada a peça denominada por “acoplamento”.  

Veio liso

Casquilho

Pinhão

 

Figura 4.7 – Exemplo de utilização do casquilho de montagem. 

Uma vez que já foi apresentada a peça que permite fazer a transmissão de movimento 

do redutor para a bomba peristáltica, irão agora ser expostas as peças que permitem uma 

ligação rígida entre o redutor e a bomba.  

A peça que se mostra na Figura 4.8 irá assentar na face (3) da bomba peristáltica (ver 

Figura 4.4), utilizando para isso o ressalto cilíndrico (2) presente na bomba peristáltica, 

através de furo (1) da Figura 4.8. A ligação entre estes dois componentes é aparafusada, 

conseguida através dos furos roscados M6 (3).  

O desenho de definição desta peça, onde se pode consultar em detalhe as cotas e os 

toleranciamentos geométricos, encontra-se no Anexo C.  

   

Figura 4.5 – Primeira vista geral da peça 

“acoplamento”.  
Figura 4.6 – Segundo vista geral da peça 

“acoplamento”.   
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Figura 4.8 – Vista geral da peça “flange parte 1”. 

Por sua vez, a peça presente na Figura 4.9 irá unir ao redutor, através de ligação 

aparafusada, por meio do furo roscado M6 (3). Esta peça irá ainda ligar-se à peça da Figura 4.8, 

materializando assim a união de todo o conjunto (servomotor, redutor e bomba). Esta ligação é 

mais uma vez aparafusada, através dos furos roscados M6 (2) e dos furos passantes (2) (da peça 

da Figura 4.8). Faz-se ainda uso de um ressalto cilíndrico (1) para garantir o correto 

posicionamento.  

O desenho de definição desta peça, onde se pode consultar em detalhe as cotas e os 

toleranciamentos geométricos, encontra-se no Anexo C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorreu-se à maquinagem como processo de fabrico de todas as peças expostas até 

então, sendo o material escolhido o Alumínio 5083 devido a combinar boas características 

mecânicas com uma baixa densidade e uma alta resistência à corrosão. Optou-se por não fazer 

nenhum tratamento superficial, como por exemplo a anodização, devido a tratar-se de uma peça 

de testes e não de aplicação real na máquina de pintura. 

Para finalizar, a peça que se apresenta de seguida, através da Figura 4.10, apenas foi 

desenhada não tendo sido produzida. A razão prende-se com o facto de ser uma peça cuja função 

é fixar todo o conjunto (servomotor, redutor e bomba) a uma outra superfície e como tal não é 

estritamente necessária para a fase de testes, mas sim numa implementação real desta solução 

numa máquina de pintura. 

A ligação desta peça a todo o conjunto acontece mais uma vez por aparafusamento, 

através dos furos roscados M6 (4) (ver Figura 4.8) e dos furos passantes (2), visíveis na Figura 

Figura 4.9 – Vista geral da peça “flange parte 2”. 
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4.10. Os furos passantes (1) servirão para permitir a ligação de todo o conjunto a uma outra 

superfície.  

O processo de fabrico pensado para esta peça é o de corte por laser e quinagem 

(conformação plástica). Relativamente ao material, o mais indicado será um aço inoxidável, 

mais especificamente o 304 ou outro similar.  

O desenho de definição desta peça, onde se pode consultar em detalhe as cotas e os 

toleranciamentos geométricos, encontra-se no Anexo C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 4.11 poderá ajudar a clarificar alguma eventual dúvida de como resulta todo o 

conjunto.  

 

Figura 4.11 – Vista geral sobre todo o conjunto.  

4.4. Drive Sinamics S120 

Uma vez apresentada a cadeia cinemática a usar na presente dissertação, serão agora 

expostos os elementos de hardware responsáveis por transmitir ao servomotor a potência 

elétrica necessária, de forma controlada – fala-se, portanto, do drive Sinamics S120. Apresenta-

se neste subcapítulo a função dos diferentes elementos que constituem o drive.  

4.4.1.  Principais componentes 

Em traços gerais, o drive Sinamics S120 é constituído por [38]: 

Figura 4.10 – Vista geral da peça “suporte”. 
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➢ Uma unidade de controlo (“control unit”); 

➢ Um módulo de motor (“motor module”); 

➢ Um módulo de potência (“line module”).  

A Figura 4.12 contempla a utilização dos principais componentes do drive S120.  

 

 

Figura 4.12 – Visão geral do drive S120 e a sua ligação ao PLC e motor/encoder [38].  

Na Tabela 4.4 pode-se consultar mais ao pormenor quais os modelos dos componentes 

disponíveis na Gislotica para realizar o presente trabalho. 

Tabela 4.4 – Principais componentes do drive S120 a utilizar. 

Componentes a usar 

Unidade de Controlo CU320-2PN 6SL3040-1MA01-0AA0 

Módulo de Potência Smart Line 6SL3130-6AE15-0AB1 

Módulo do Motor Double 3A 6SL3120-2TE13-0AA3 

O módulo de potência é uma fonte de alimentação DC que disponibiliza a partir de tensão 

AC trifásica um barramento de tensão contínua aos módulos de motor do sistema em causa. 

Este módulo é do tipo Smart Line Module, permitindo a regeneração de energia aquando da 

travagem, contudo a tensão disponibilizada não é regulada [39]. Dessa forma tem dois modos 

de operação, o infeed e o regenerativo.  

Na Tabela 4.5 apresenta-se as principais características associadas ao módulo de potência 

que irá ser usado.  
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Tabela 4.5 – Principais características técnicas associadas ao módulo de potência a usar [39]. 

Módulo com arrefecimento interno de ar 6SL3130-6AE15-0AB1 

Modo “Infeed”  

Potência nominal, Pn (S1) 5 kW 

Potência S6, PS6 (40%) 6,5 kW 

Potência máxima, Pmáx 10 kW 

Modo “Regenerativo”  

Potência em contínuo 5 kW 

Potência máxima 10 kW 

Tensão de alimentação 3 AC 380 … 480 (±10 %) VAC @ 47 … 63 

Hz 

Tensão no barramento DC 510 … 720 VDC 

Condensador no barramento DC  

Incluído no módulo de potência 220 µF 

Máximo na linha 6000 µF 

Fator de potência (cos 𝝋) 0.98 

 

A potência nominal (potência em contínuo) deste equipamento é bastante superior à do 

servomotor apresentado, uma vez que o módulo de potência pode alimentar vários módulos de 

motor, havendo inclusive módulos de motor que alimentam dois servomotores. 

O ciclo de trabalho associado à potência S6 é de 40%, admitindo uma condição de pré-

carga (40% da potência nominal). Nessas mesmas condições, o ciclo de trabalho associado à 

potência máxima é de 16,67%. Esta situação é ilustrada de forma sucinta e clara através da 

Figura 4.13. 

O condensador referido nas características do módulo de potência tem a função de cobrir 

perdas de energia momentâneas na alimentação do barramento DC. A capacitância do 

barramento DC pode ser aumentada através da inclusão de um módulo extra com essa função 

[39].  

Passando desta feita ao módulo do motor, este tem a função de transformar a tensão 

proveniente do barramento DC em tensão AC sinusoidal e fornecê-la ao motor consoante as 

“ordens” recebidas pela unidade de controlo, daí que o módulo do motor tem de estar ligado 

via DRIVE-CLiQ à unidade de controlo. Funciona como um inversor em transformar a tensão 

contínua em alternada.  

Figura 4.13 – Duty Cycles nominais para o módulo Smart Line [39]. 
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O módulo do motor a usar será um módulo duplo que permite alimentar dois 

servomotores distintos, embora no presente trabalho só se use um servomotor.  

De seguida, apresentam-se na Tabela 4.6 as principais características técnicas associadas 

ao módulo de motor a usar.  

Tabela 4.6 – Principais características técnicas associadas ao módulo do motor a usar [40, 39, 41]. 

Módulo duplo com arrefecimento interno de ar 6SL3120-2TE13-0AA3 

Tensão de saída 0 a 0,717 VACrms da tensão disponível no 

barramento DC 

Frequência da tensão de saída 0 a 650 Hz 

Corrente de saída  

Corrente nominal, In 2 × 3 A 

Corrente intermitente, Is6 (40%) 2 × 3,5 A 

Corrente máxima, Imáx 2 × 6 A 

Temperatura máxima do ambiente  

Sem perda de potência 40 °C 

Com perda de potência (derating) 55 °C 

 

Neste caso temos também a referência à corrente máxima e à corrente S6, para as quais o 

fator de ciclo é de 16,67% e 40%, respetivamente, isto para uma situação de pré-carga de 70% 

da corrente nominal. A Figura 4.14 demonstra de forma clara as condições associadas ao fator 

de ciclo.  

 

4.4.2.  Componentes secundários  

Outros componentes secundários podem ser acrescentados ao drive S120, alguns 

obrigatórios outros facultativos. Como obrigatórios temos: 

➢ Fonte de alimentação 24V DC – Responsável pela alimentação da eletrónica dos 

diferentes módulos [39]; 

➢ Reatores de linha (“line reactors”)11 – Limita os harmónicos a valores permissíveis, 

amortecendo dessa forma hipotéticas oscilações na alimentação do módulo de potência. 

Aumenta dessa forma a segurança operativa e a vida útil dos equipamentos [39]. 

                                                 

11 Embora a Siemens considere as reatâncias como um componente obrigatório, como se pode verificar pela análise 

dos esquemas elétricos presentes no Anexo B, o sistema de testes não contempla este componente. Tal se deveu 

a uma decisão dos responsáveis da Gislotica. 

Figura 4.14 – Duty Cycles nominais para o módulo do motor [39]. 
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Já em relação aos facultativos, destacam-se os seguintes: 

➢ Filtro de linha (“line filter”) – Reduz as emissões eletromagnéticas para valores que se 

coadunam com a norma EN 61800-3 [41];  

➢ Módulo de travagem (“braking module”) – Responsável pela monitorização da 

travagem, assegurando a paragem específica em caso de falha. Por breves períodos pode 

ainda limitar a tensão no barramento DC, função útil na situação em que o feedback 

regenerativo está desligado ou mal dimensionado. Por essas razões deve ser sempre 

utilizado com o uma resistência de travagem externa. Esta resistência permite ainda a 

descarga rápida do condensador do barramento DC, viabilizando assim a manutenção 

do drive [41];  

➢ Control Supply Module – Em caso de falha de energia alimenta a eletrónica do módulo 

do motor a partir do barramento DC permitindo dessa forma a movimentação do 

equipamento para uma posição de segurança [39].  

4.5. Componentes pneumáticos, hidráulicos e elétricos  

Relativamente ao circuito pneumático que irá ser utilizado para a versão de testes, este 

sofrerá algumas alterações relativamente ao circuito mostrado aquando da definição do 

problema (disponível na Figura 2.3, do Capítulo 2) visto que se trata de uma forma genérica, 

podendo sofrer ligeiras alterações de máquina para máquina.  

Posto isto, na Figura 4.15 temos a representação esquemática do circuito pneumático a 

utilizar.  

 

Figura 4.15 – Esquema pneumático do circuito a implementar no sistema de testes. 

A utilização de duas válvulas elétricas on/off em série (redundância), na linha de 

alimentação de ar comprimido, é feita com o objetivo de materializar uma das várias soluções 

de segurança presentes neste sistema.  

É importante destacar que a utilização de válvulas direcionais 5/2 (Q3, Q4 e Q5) se deveu 

à falta de stock de válvulas direcionais 3/2. 

Uma vez apresentado o circuito pneumático, expõe-se através da Figura 4.16 o circuito 

hidráulico a utilizar, com destaque para o pressóstato e para a válvula on/off colocada na linha 

de recirculação. 
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Válvula on/off
SMC VXZ

S4

Q8

 

Figura 4.16 – Circuito hidráulico a utilizar. 

 Na Tabela 4.7 encontram-se os principais componentes pneumáticos e hidráulicos a 

utilizar. 

Tabela 4.7 – Alguns dos componentes pneumáticos a utilizar 

Principais componentes pneumáticos 

K1 LFR-1/2-D MIDI (Filtro regulador) 

S1 HE-D MIDI (Válvula on/off manual) 

Q1, Q2 HEED-D MIDI (Electroválvula on/off) 

S3 SPAB … (Pressóstato digital) 

Q3, Q4, Q5 MN1H-5/2-D-1-S-C (Electroválvula direcional 5/2) 

Q6,Q7 VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1 (Válvula reguladora de pressão) 

Q8 SMC VXZ242FGA (Válvula on/off, 2/2) 

S4  ifm eletronic PE3003 (Pressóstato analógico e digital)  

 

De seguida, são enumerados através da Tabela 4.8 os mais variados componentes 

elétricos utilizados e que estão presentes ao longo do esquema elétrico do Anexo B.  

Tabela 4.8 – Principais componentes elétricos a utilizar. 

Fonte de Alimentação DC Allen-Bradley 1606-XL, 24V, 5A 

Disjuntor magneto-térmico para motor Siemens Sirius 3RV1021-4CA10 

Disjuntos magneto-térmico Siemens 5SY6 MCB C1.6 

Disjuntor diferencial Hager 1P+N, 16A, 10mA (ACC916F) 

Relê de Segurança Pilz PNOZ s2 

 

De realçar que todos os equipamentos de proteção foram dimensionados tendo em conta 

as especificações dos equipamentos que visam proteger. O mesmo é válido para a fonte de 
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alimentação DC cuja corrente de saída vai de acordo com as necessidades dos restantes 

equipamentos. 

4.6. PLC e I/Os distribuídos  

Como já foi referido ao longo da presente dissertação, o controlador responsável pelo 

controlo de movimento e controlo lógico da aplicação é o PLC S7-1200 com a CPU1214C 

DC/DC/DC (alimentação/entradas/saídas). Este PLC embora pertença à gama básica de 

controladores da Siemens, para a aplicação em causa, de testes, terá o comportamento esperado 

e desejado, como já foi possível demonstrar em capítulos anteriores.  

Na Tabela 4.9 estão reunidas as principais características técnicas e funcionais do PLC 

utilizado.  

Tabela 4.9 – Principais especificações técnicas e funcionais do controlador a utilizar [42]. 

Entradas / Saídas (sem módulos extra) 14 Entradas digitais (24 V DC) 

2 Entradas analógicas (0-10 V DC) 

10 Saídas digitais (24 V DC) 

Alimentação Até 1500 mA @ 24 V DC (20.4 a 28.8 V) 

Memória de armazenamento12 4 Mbytes (expansível) 

Memória de trabalho13 100 kbytes 

Porta Comunicação Ethernet com conector RJ45 

Tempo p/ operação booleana 0.08 µs/instrução 

Protocolos PROFINET, MODBUS/IP 

Número máximo de I/Os digitais Até 128 

 

Como é possível depreender pela análise da Tabela 4.9, o controlador inclui já uma porta 

Ethernet (conector RJ45) que permitirá comunicar com o resto dos equipamentos (HMI, 

Control Unit e I/Os distribuídos) através de um switch Simatic NET CSM 1277, via Profinet.  

Embora este controlador inclua já alguns I/Os e permita a expansibilidade destes segundo 

módulos próprios14, como por exemplo no caso da Figura 4.17, por forma a seguir a filosofia 

da Gislotica irão ser usados no presente trabalho I/Os distribuídos, cujas vantagens na sua 

utilização se passam a enumerar de seguida [43]: 

➢ Um barramento de I/Os distribuídos apresenta uma modularidade que não se encontra 

nos módulos de expansão para PLCs; 

➢ Ao utilizar a solução de módulos de expansão fica-se preso a uma dada família de PLCs 

e se posteriormente pelas mais variadas razões se optar por mudar de família de PLC ou 

até alterar para uma solução com IPC (PC Industrial), é necessário reformular todos os 

                                                 

12 Por memória de armazenamento entenda-se memória não volátil na qual são armazenadas as configurações, os 

dados e o programa a correr. É expansível através de um cartão de memória proprietário da Siemens. Corresponde 

à memória tipicamente designada por ROM. 

13 É uma memória volátil, na qual durante o corrimento do programa é guardada parte da memória de 

armazenamento, consoante a gestão feita pela CPU.  Corresponde à memória tipicamente designada por RAM. 

14 Por módulos próprios entenda-se módulos proprietários de dada família de PLCs.  
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I/Os. Numa solução distribuída tal não ocorre dado que apenas há que garantir 

compatibilidade entre protocolos de comunicação (neste caso Profinet); 

➢ Com o recurso a I/Os distribuídos, estes podem estar distantes do PLC e junto dos 

atuadores/sensores, reduzindo dessa forma complicações elétricas, tais como 

desperdício de metros e metros de cobre e hipotéticas atenuações do sinal.  

 

 

Figura 4.17 – O PLC S7-1200 e alguns dos seus módulos de expansão de I/Os e de comunicação. 

De seguida apresenta-se os vários componentes associados aos I/Os distribuídos que 

irão ser utilizados no presente trabalho e qual a sua finalidade. Na Figura 4.18 é possível 

contemplar o barramento construído com esse propósito.  

 

          Figura 4.18 – Barramento de I/Os distribuídos a utilizar. 

Por forma a tornar a seguinte exposição mais compreensível, é aconselhável o apoio da 

leitura com a visualização do esquema elétrico deste sistema de testes, presente no Anexo B, e 

ainda com o esquema pneumático e hidráulico presente na Figura 4.15 e na Figura 4.16 .  

➢ ET 200S Interface Module IM151-3 PN: É a interface entre o PLC e os I/Os. 

Disponibiliza duas portas Ethernet (conector RJ45, com switch interno) para 

comunicação com o PLC;  

➢ Power Module PM-E: Responsável pela alimentação elétrica do barramento até 10A; 

➢ 1 Count 24V/100kHZ: Será utilizado para receber o sinal proveniente do caudalímetro, 

cuja saída é por pulsos. Este componente traz algumas especificidades que serão 

abordadas no Capítulo 5;   
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➢ 4 Digital Input × 24 VDC ST: Duas entradas recebem o sinal proveniente de um botão 

rotativo de 3 posições fixas (propositadamente sem função), e as restantes entradas 

servirão para receber os sinais provenientes do botão de emergência e do botão de 

rearme; 

➢ 4 Digital Input × 24 VDC ST: Apenas serão utilizadas duas entradas, que receberão o 

sinal digital proveniente do pressóstato pneumático e do pressóstato hidráulico; 

➢ 2 Analog Input × U ST: Receberá o sinal analógico do pressóstato hidráulico;    

➢ 4 Digital Output × 24 VDC/0,5 A ST: Estas saídas digitais servirão para energizar o 

solenoide das válvulas direcionais 5/2 (válvulas Q3, Q4 e Q5) e o solenoide da válvula 

hidráulica on/off Q8; 

➢ 4 Digital Output × 24 VDC/0,5 A ST: Propositadamente sem função. Servirá sobretudo 

para futuras alterações que a Gislotica pretenda fazer;  

➢ 2 Analog Output × U ST: As duas saídas analógicas em tensão serão empregues no 

controlo das duas válvulas proporcionais reguladoras de pressão. 

4.7. Painel embutido  

Para efeitos de visualização e de interação recorreu-se a um painel embutido tátil, Siemens 

KTP600 Basic Color PN, presente na Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 – KTP600 Basic Color PN [44]. 

Este painel oferece a vantagem de se integrar com facilidade em tarefas de controlo lógico 

nas quais se recorra a PLCs da família Simatic S7, através de Profinet. Não obstante, através de 

protocolos de rede tais como Modbus/IP e EtherNet/IP é compatível com PLCs das mais 

variadas marcas, como por exemplo Omron ou Allen Bradley.  

Na Tabela 4.10 encontram-se reunidas as principais especificações técnicas e funcionais 

deste painel. 
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Tabela 4.10 – Principais especificações técnicas e funcionais do painel a utilizar [44]. 

 

Ecrã 

TFT touch screen 

5.7 polegadas 

Resolução 320x240 Pixel 

256 cores 

Alimentação 350 mA @ 24 V DC (19.2 a 28.8 V) 

Processador RISC 32-bit 

Memória de armazenamento 1 Mbyte 

Porta comunicação Ethernet com conector RJ45 

Protocolos PROFINET, MODBUS/IP, EtherNet/IP 

Variáveis Até 500 

 

Teclado 

6 teclas físicas de função programáveis 

Teclado numérico e alfanumérico virtual 

no ecrã 

4.8. Síntese 

O capítulo que aqui finda tratou de apresentar e descrever o hardware fundamental a 

utilizar no sistema de testes, não descurando a explicação das funcionalidades dos componentes 

menos óbvios.  

Espera-se assim que o leitor no final deste capítulo esteja familiarizado com o sistema a 

implementar nesta dissertação de modo a conseguir perceber a programação da solução – 

assunto a abordar no Capítulo 5.  
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5. Especificação e desenvolvimento do software 

O presente capítulo tem como principal objetivo dar a conhecer ao leitor a programação 

realizada por forma a que o hardware anteriormente apresentado tenha o comportamento 

esperado. Inicialmente, vai ser apresentada a modelação comportamental do sistema através de 

Grafcet, construída com base nos requisitos que o controlador deverá cumprir.  

Por último, uma vez que nesta fase o leitor já conhecerá o comportamento do controlador 

irá ser apresentada a interface desenhada para efeitos de interação com esse controlador, uma 

vez que praticamente todos os inputs dados pelo utilizador provêm da HMI. Como será possível 

de perceber, a HMI conta ainda com um importante papel no que à monitorização do processo 

diz respeito com um ecrã dedicado ao tratamento estatístico.  

5.1. Conceção detalhada do controlador  

A exposição do comportamento lógico do sistema será feita em Grafcet uma vez que o 

leitor “tipo” deste documento estará à partida familiarizado com esta forma de modelação 

comportamental.  

Antes de partir para a conceção do controlador é fundamental analisar e compreender os 

requisitos do sistema em causa, permitindo assim a adoção da melhor estratégia no desenho do 

controlador. Por forma a possibilitar o entendimento desses requisitos, a sua leitura deverá ser 

apoiada na Figura 5.1, onde se representa o esquema pneumático e hidráulico.   

Válvula on/off
SMC VXZ

S4

Q8

 

Figura 5.1 – Esquema hidráulico e pneumático do sistema implementado. 

Desta forma, os requisitos a cumprir são: 

➢ As diferentes funcionalidades de pintura apenas devem estar disponíveis caso o 

servomotor esteja habilitado. Nesse caso, deve ser enviado o respetivo setpoint para as 

válvulas pneumáticas proporcionais (Q6 e Q7), ativando-se ainda para efeitos de 

feedback um indicador luminoso na HMI;  
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➢ Deve permitir a recirculação do fluido na qual há energização do solenoide da válvula 

de recirculação Q8 em simultâneo com o movimento do servomotor, caracterizado por 

uma velocidade próxima da velocidade ótima15.  

Durante o ciclo de pintura deverão ocorrer sequencialmente as seguintes etapas: 

➢ Energização dos solenoides das válvulas Q4 e Q5, responsáveis pela alimentação das 

válvulas pneumáticas proporcionais e simultâneo cálculo da distância e velocidade que 

o servomotor terá que cumprir; 

➢ Decorridos 200 milissegundos e mantendo a energização das válvulas Q4 e Q5, deverá 

ser energizado o solenoide da válvula Q3, responsável pela abertura e fecho da agulha. 

Simultaneamente deverá ser iniciado o movimento do servomotor com os parâmetros 

calculados anteriormente;  

➢ Após conclusão da pintura (servomotor parado) deve-se manter a energização das 

válvulas Q4 e Q5 durante 200 milissegundos, havendo após isto o retorno ao estado 

inicial antes do início da pintura.  

Os delays de 200 milissegundos aqui explicitados devem-se a recomendações dadas pelo 

fabricante da pistola de pulverização e enunciadas aquando da apresentação desta. Caso o leitor 

queira recordar esta temática poderá recuar ao subcapítulo 2.2. 

Caso a aferição estatística por caudalímetro esteja ativa, então deve-se ter em atenção as 

seguintes nuances provocadas pelo atraso que o caudalímetro evidencia.   

➢ Caso a recirculação esteja ativa, então após ordem para execução da pintura deve haver 

um repouso de 120016 milissegundos por forma a que o caudalímetro estabilize, não 

incorrendo dessa forma numa contagem adulterada pelos valores da recirculação; 

➢ Durante 1200 milissegundos após a conclusão da pintura (servomotor parado) o sistema 

deve ficar em repouso, sendo posteriormente corrido o respetivo cálculo estatístico. 

Após isto há o retorno ao estado inicial antes do início da pintura.  

O sistema deverá ainda compreender um comportamento específico em caso de atuação 

do botão de emergência ou de ocorrência de falha:  

➢ A atuação do botão de emergência deverá paralisar a evolução sequencial do sistema, 

provocando ainda a desativação das saídas. Uma vez que não foram utilizados 

indicadores luminosos, esta situação deve ainda desencadear um alerta de emergência 

na HMI. O sistema apenas deverá sair deste estado caso haja desatuação do botão de 

emergência e posteriormente seja premido o botão de rearme;  

➢ Caso ocorra uma falha (erro) deve haver um comportamento igual ao descrito para a 

situação de emergência, sendo que nesse caso apenas deverá sair desse estado caso o 

erro que lhe deu origem seja suprimido.  

 Relativamente ao cálculo estatístico, este deverá contemplar os seguintes pontos: 

➢ Deve distinguir o tratamento estatístico dos últimos 5 ciclos de pintura do tratamento 

estatístico dos ciclos desde o último reset (acumulado);  

➢ Deve ser calculada a exatidão do último ciclo de pintura; 

➢ Caso a exatidão do último ciclo de pintura seja a pior (menor) desde o último reset 

deverão ser registados os dados relativos a esse ciclo de pintura; 

                                                 

15 Como já referido aquando da apresentação do servomotor, a sua velocidade ótima é caracterizada por uma 

eficiência máxima. 

16 Valor encontrado experimentalmente pelos engenheiros da Gislotica e que serve de referência nas suas máquinas 

de pintura como intervalo de tempo adequado para a estabilização do caudalímetro.  
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➢ Deverá ser calculada a exatidão média tanto do acumulado como dos últimos 5 ciclos 

de pintura; 

➢ Caso o setpoint dos últimos 5 ciclos de pintura seja igual, deve ser calculado o desvio 

padrão como forma de aferir repetibilidade.  

Com base nos requisitos explicitados, idealizou-se um controlador que assenta em quatro 

controladores distintos, havendo diferentes níveis hierárquicos entre eles e que podem ser 

consultados através da Figura 5.2 onde se evidencia os Grafcets que especificam esses 

controladores.  

 

Grafcet G0

Grafcet G1

Grafcet G2 Grafcet G3
 

Figura 5.2 – Níveis hierárquicos entre os Grafcets que especificam o controlador. 

 A influência hierárquica do Grafcet G1 sobre os Grafcets G2 e G3 será feita através da 

variável booleana “estatistica”. Em sentido oposto, por forma a não sobrecarregar o aspeto do 

Grafcet G1 optou-se por não evidenciar neste a interação hierárquica que existe com o Grafcet 

G0.   

Na Tabela 5.1 é possível compreender as funções pensadas para os distintos Grafcets.  

Tabela 5.1 – Tarefas de controlo dos vários Grafcets  

Grafcet Tarefas de controlo 

G0 Realiza o controlo supervisional 

G1 Tarefas de controlo ligadas à pintura em si 

G2 Responsável pela rotina estatística do “acumulado” 

G3 Responsável pela rotina estatística dos últimos 5 ciclos 
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O Grafcet G0 de alto nível, responsável pela supervisão geral é apresentado na Figura 

5.3, sendo que na Tabela 5.2 são resumidas as diferentes etapas que o constituem. 

 

Tabela 5.2 - Descrição das diferentes etapas do Grafcet comportamental G0. 

 

Já na Figura 5.4 é exposto o Grafcet G1 responsável pelo controlo do próprio ciclo de 

pintura e como tal é o mais importante. Deve-se realçar que é uma primeira aproximação sobre 

a qual serão realizados os ensaios primordiais.  

 

 

 

Etapas 

Grafcet 

G0 

Descrição 

A Estado inicial, caracterizado por provocar a inicialização do Grafcet G1. 

F Estado de corrida “normal”. 

S1 Estado de paragem de emergência, desativa as saídas e congela o Grafcet G1. 

S2 Estado de paragem por erro, desativa as saídas e congela o Grafcet G1. 

Figura 5.3 – Grafcet comportamental G0 de alto nível.  
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Figura 5.4 – Grafcet comportamental G1 do processo de pintura.  

Segue-se o Grafcet G2, exposto na Figura 5.5, responsável pela realização dos cálculos 

estatísticos referentes aos ciclos de pintura acumulados desde o último reset.  

De destacar a inclusão da variável boolena “estatística” que realça as interações 

hierárquicas entre os Grafcets G1 e G2.  
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Por último, a Figura 5.6 ilustra o Grafcet G3 que modela o comportamento da rotina 

estatística que incide sobre os valores dos últimos 5 ciclos de pintura. Por forma a cumprir os 

requisitos esta rotina traz uma nova métrica em relação à rotina anterior – o desvio padrão.  

Mais uma vez há a inclusão da variável booleana “estatística” que realça a interação 

hierárquica entre os Grafcets G1 e G3.   

Neste Grafcet a condição “C1” é verificada caso os últimos cinco setpoints tenham 

exatamente o mesmo valor.  

Legenda
q(x) – vetor que armazena o 

setpoint do ciclo de pintura  x 
d(x) – valor aferido pelo 

caudalimetro no ciclo de pintura  x 
p(x) –  exatidão do ciclo de pintura 

 x  

 

Figura 5.6 – Grafcet comportamental G3. 

Figura 5.5 - Grafcet comportamental G2.    
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5.2. Detalhes na implementação do controlador  

Embora a modelação exposta anteriormente seja em Grafcet, o sistema não foi 

programado em Grafcet uma vez que o controlador S7-1200 não o permite, em oposição ao S7-

1500, por exemplo. Posto isto, a maioria da programação foi feita em Structured Control 

Language (SCL). Esta linguagem de programação é semelhante ao Structured Text previsto na 

norma IEC 61131-3, que por sua vez pode ser comparada à linguagem Fortran ou BASIC, por 

exemplo.  

A escolha recaiu sobre esta linguagem de programação devido a ser da preferência do 

autor uma vez que permite uma enorme liberdade, conferindo ainda a hipótese de muito 

facilmente manipular matrizes, algo útil para as rotinas de cálculo estatístico.  

5.2.1. Grafcet G0  

➢ Segurança do sistema  

Uma vez que o controlador S7-1200 não é de segurança (gama “F” da Siemens), então 

optou-se por não ter nenhuma medida de segurança dependente deste. Desta forma e como se 

pode depreender através da análise dos esquemas elétricos presentes no Anexo B, o sinal 

elétrico do botão de emergência que dá entrada no PLC provem de um contacto normalmente 

aberto, uma vez que serve apenas para efeitos de sinalização. 

As medidas de segurança deste sistema de testes são assim executadas por equipamentos 

que preveem essa finalidade e que se passam a explicitar de seguida.  

Um contacto normalmente fechado do botão de emergência alimenta um relê de 

segurança (PILZ Pnoz s2), um terminal do motor module e outro terminal da control unit. 

Havendo atuação do botão de emergência a alimentação elétrica do relê de segurança é suspensa 

e como tal os seus contactos abrem17, suspendendo dessa forma a alimentação do solenoide das 

válvulas pneumáticas on/off (válvulas Q1 e Q2). Essa alimentação apenas volta a ser 

restabelecida pelo relê caso o botão de emergência seja desatuado e o botão de rearme seja 

posteriormente premido.  

Desta forma o presente sistema materializa distintas soluções de segurança. Através do 

relê de segurança juntamente com o botão de emergência e de rearme é materializada a solução 

sobre a forma de hardware. Já com recurso ao botão de emergência e aos terminais do motor 

module e da control unit, a solução é materializada sobre a forma de software. No anexo D, está 

disponível um pequeno tutorial de como configurar esta solução sobre a forma de software. 

➢ Cenários de falha a considerar  

É necessário ter em conta os cenários de falha a considerar e que por diversos motivos 

levam à ativação da etapa S2 do Grafcet G0. Desta forma passa-se a enumerar as distintas 

situações merecedoras de alarme.  

Erro na pressão de alimentação do ar comprimido – Ocorre quando a pressão do ar 

comprimido que alimenta o sistema está abaixo ou acima do valor recomendado. Erro dado 

pelo pressóstato pneumático digital – FESTO SPAB-2P. 

Erro na pressão da linha de pintura – Este erro ocorre quando a pressão na linha de 

pintura excede determinado valor. É dado pelo sinal digital do pressóstato hidráulico – ifm 

eletronic PE3003. 

                                                 

17 Sendo um relê de segurança, para além de outras soluções, faz uso de duplo contacto em série. Desta forma 

aumenta-se o grau de redundância e por sua vez a segurança operativa. 
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Erro na parametrização de pintura – A sua ocorrência dá-se quando o utilizador 

pretende executar um ciclo de pintura no qual o parâmetro de quantidade (gramas) está 

desajustado.  

Erro no controlo de movimento – Caso haja um mau funcionamento do servomotor ou 

estejamos na presença de respostas erróneas.  

Erro na parametrização das pressões de leque e pulverização – Na realidade 

consistem em 4 erros distintos por forma a simplificar a deteção da causa do erro, contudo de 

uma forma genérica ocorrem quando o valor introduzido para a pressão de leque ou de 

pulverização está abaixo ou acima de determinado valor, podendo comprometer a qualidade da 

pintura final.  

Erro no módulo de I/Os distribuídos – Ocorre caso um dos módulos de I/Os 

distribuídos esteja em falha, ou por avaria, ou por incorreta ligação elétrica ou por inexistência 

deste. 

5.2.2. Grafcet G1 

➢ Carta de contagem rápida 

A saída do caudalímetro é sobre a forma de pulsos digitais, e como tal usa-se uma carta 

de contagem rápida para fazer a leitura desses pulsos. Esta carta não permite o uso de objetos 

tecnológicos que possibilitariam uma rápida e intuitiva utilização desta, e como tal foi 

necessário desenvolver uma pequena rotina que se passa a explicitar de seguida.  

A carta de contagem rápida utilizada possuí vários bytes de escrita e de leitura (12 bytes 

de leitura e 8 de escrita). Os bytes de escrita incluem muitas funcionalidades que o programador 

pode incluir, cujo interesse para a presente aplicação é reduzido. Essas funcionalidades passam 

por parametrização de histerese, de duração mínima de pulsos ou do número máximo de pulsos, 

por exemplo. Desses vários bits de escrita, interessa particularmente o bit 4.0, o qual consoante 

o seu nível lógico permite a iniciação ou finalização da contagem. É nomeado pela própria 

Siemens como “SW_Gate”, permitindo assim a “abertura” e “fecho” da gate por software18. A 

transição desse bit para o valor lógico alto é ainda responsável pelo reiniciar da contagem, ou 

seja, o valor da contagem anterior é apagado.  

Posto isto, a rotina desenvolvida é responsável pela “abertura” e “fecho” da gate, no 

instante temporal adequado, como se pode verificar através das ações associadas à etapa “17” 

e etapa “20” do Grafcet G1 (Figura 5.4). Essa mesma rotina, aquando da transição ascendente 

da variável “estatistica” faz a contagem do número de pulsos, transformando-a de seguida para 

um valor com significado físico (gramas) e disponibilizando esse valor de imediato para que 

seja efetuado o devido tratamento estatístico. De destacar, que a leitura do número de pulsos é 

feita pela leitura dos bytes 8 a 11. Existem outros bytes de leitura que permitem a monitorização 

de erros, por exemplo, mas que não foram utilizados para o presente caso.  

➢ Possíveis alterações 

 De acordo com os requisitos anteriormente enunciados e tidos em conta na elaboração do 

Grafcet G1, há a energização do solenoide da válvula que faz a abertura da agulha da pistola 

simultaneamente com o início do movimento do servomotor, sendo o seu fecho executado 

aquando da paragem do servomotor. 

Convém relembrar que esta é uma primeira aproximação à problemática e que 

posteriormente será necessário fazer o estudo da evolução das pressões na linha de pintura (a 

                                                 

18 Em alternativa, esta mesma carta permite a “abertura” e “fecho” da gate por hardware. Tal pode ser útil se o 

programador quiser que um determinado sensor consoante o seu nível lógico faça a iniciação e finalização da 

contagem de forma direta. Mais uma vez tal configuração é possível através da escrita em determinados bits. 
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jusante da bomba) por forma a perceber se esta abordagem implica um aumento ou queda de 

pressão indesejável. Contudo, devido ao tempo de comutação da válvula direcional responsável 

pela abertura da agulha ser muito semelhante ao intervalo de tempo no qual se pretende que o 

servomotor acelere (para um caudal de pintura médio), pensa-se que não haverá motivo para 

picos ou quedas abruptas de pressão na linha de pintura. 

Tendo em vista a realização dos ensaios primordiais, nesta primeira aproximação é 

permitido ao utilizador do sistema parametrizar o intervalo de tempo pretendido para a pintura. 

A distância que o servomotor deve percorrer é nesta primeira fase calculada com base nos dados 

indicados pelo fabricante da bomba e que apontam para 12,5 ml disponibilizados por rotação. 

5.2.3. Grafcet G219  

Na programação referente aos Grafcet G2 todas as etapas e variáveis associadas são de 

natureza retentiva. Assim, evita-se a reposição dos valores das métricas a cada ligar/desligar do 

sistema, permitindo manter um histórico.  

Neste Grafcet o cálculo da exatidão do último ciclo de pintura é feito segundo a equação 

5.1, sendo o valor armazenado na variável real “exatidao_atual”.  

Exatidão atual = 1 −  
|Valor desejado −  Valor obtido|

Valor desejado
 (5.1) 

Tendo por base que a variável inteira “n” contabiliza o número de ciclos desde o último 

reset, é feito o cálculo da exatidão média segundo a equação 5.2, sendo o posterior resultado 

armazenado na variável real “exatidao_media”.  

Exatidão média =  
Exatidão atual + (Exatidão média) ∗ (𝑛 − 1)

𝑛
 

(5.2) 

5.2.4. Grafcet G3 

Também na programação do Grafcet G3 foi considerado que todas as etapas e variáveis 

são de natureza retentiva. O motivo prende-se uma vez mais com o objetivo de manter as 

métricas a cada ligar/desligar do sistema.  

Neste Grafcet o cálculo da exatidão do último ciclo de pintura, valor a armazenar em 

p(x), é feito segundo a equação 5.3.  

Exatidão atual = 1 −
|𝑞(𝑥) − 𝑑(𝑥)|

𝑞(𝑥)
 

(5.3) 

Já o cálculo da exatidão média, valor a armazenar na variável real “exatidao_media_1”, 

é feito através de 5.4, caso haja 5 registos de exatidão.  

 
Exatidão média =  

𝑝(1) + 𝑝(2) + 𝑝(3) + 𝑝(4) + 𝑝(5)

5
 

(5.4) 

Em alternativa, caso ainda não tenham sido efetuados 5 ciclos de pintura, o cálculo da 

exatidão média é feito pela equação 5.5.  

 
Exatidão média =  

𝑝(1) + 𝑝(2) + 𝑝(3) + 𝑝(4) + 𝑝(5)

𝑥
 

(5.5) 

 Por último, caso haja cálculo do desvio padrão (condição 1 verificada), este é feito através 

da equação 5.6.  

                                                 

19 Tanto as métricas aqui enunciadas como em 5.2.4 serão plenamente justificadas no Capítulo 6. 
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𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

=  √
(𝑑(1) − 𝑚)2 + (𝑑(2) − 𝑚)2 + (𝑑(3) − 𝑚)2 + (𝑑(4) − 𝑚)2 + (𝑑(5) − 𝑚)2

5
 

(5.6) 

Sendo “m” a média dos 5 valores aferidos pelo caudalímetro.  

 
𝑚 =

𝑑(1) + 𝑑(2) + 𝑑(3) + 𝑑(4) + 𝑑(5)

5
 

(5.7) 

5.3. Desenho e programação da interface de visualização 

Uma vez apresentada e explicada a modelação comportamental do sistema, e como 

grande parte das suas evoluções estão associadas a inputs dados pelo utilizador através da HMI, 

tem todo o sentido expor já de seguida o desenho e programação referente à interface de 

visualização.  

Mais uma vez é necessário especificar as funções que se pretendem ver incluídas na HMI, 

por forma a que o seu desenho e programação reflita esses requisitos. Enunciam-se de seguida 

esses requisitos com vista à obtenção das funcionalidades pretendidas sob o ponto de vista de 

interação, parametrização e monitorização dos ciclos de pintura.  

5.3.1. Especificação da interface  

Uma das especificações base incide sobre a estética da interface, devendo os vários ecrãs 

serem elaborados sobre o mesmo template, mantendo assim fixas as cores e a posição dos vários 

elementos padrões tais como o logótipo da empresa ou o nome do sistema. Assim, garante-se 

uma maior consistência na navegação entre ecrãs.  

Quanto às restantes especificações, a interface deve cumprir os seguintes requisitos: 

➢ Permitir a confirmação por parte do utilizador da inclusão de um caudalímetro 

devidamente calibrado, pretendendo assim que sejam efetuadas análises estatísticas aos 

ciclos de pintura posteriormente efetuados;  

➢ Permitir a ativação de recirculação;  

➢ Relacionado com a pintura: 

o Parametrização da quantidade pretendida (gramas); 

o Parametrização do intervalo de tempo pretendido (apenas nesta primeira 

abordagem); 

o Execução do ciclo de pintura. 

➢ Sinalizar a ocorrência da situação de emergência (botão de emergência atuado); 

➢ Sinalizar a ocorrência dos cenários de falha (anteriormente explicitados) de uma forma 

clara, permitindo ainda a aceitação de alarmes;  

➢ Relativamente ao tratamento estatístico: 

o Monitorização das várias métricas de avaliação de desempenho;  

o Possibilidade de reiniciar os parâmetros associados à estatística “acumulada”; 

o Acesso a explicações sobre as diferentes métricas utilizadas, referindo qual o 

conceito por detrás desta e a fórmula utilizada para o seu cálculo; 
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o No caso da métrica associada à pior exatidão, deve permitir o acesso aos dados 

associados a esse ciclo de pintura, nomeadamente o setpoint, o valor aferido pelo 

caudalímetro e a data e hora a que ocorreu.  

➢ Relativamente ao controlo de movimento: 

o Ativação do eixo (servomotor); 

o Limpeza dos erros associados. 

➢ Permitir a definição das pressões associadas ao leque e à pulverização (válvulas 

proporcionais pneumáticas); 

➢ Incluir mensagens de apoio ao utilizador por forma a aumentar a facilidade da sua 

utilização;  

➢ Permanente feedback acerca do estado do sistema;  

➢ Todos os botões biestáveis incluídos deverão possuir feedback, isto é, se após um clique 

do utilizador o sistema não conseguir desempenhar a função pretendida com esse clique 

o botão deverá voltar ao estado anterior.  

Na Figura 5.7 mostra-se a árvore de ecrãs a implementar no painel Siemens como forma 

de responder às especificações anteriormente explicitadas. Para além dos ecrãs expostos, existe 

ainda uma janela popup relativa ao estado de emergência e que por isso se sobrepõe a qualquer 

um dos ecrãs.  

Ecrã Principal 

Erros (alarmes)

Servocontrolo

Pressões

Dados 
estatísticos

Informação 

Informação acerca 
das métricas

Ciclo de pintura 
com pior exatidão 

 

Figura 5.7 – Árvore de ecrãs da interface a programar.  

5.3.2. TIA Portal na programação da interface  

O painel a utilizar é programado em WinCC (TIA Portal) e embora a versão instalada 

seja a Advanced, como a consola pertence à gama básica apenas é permitido o acesso à toolbox 

do WinCC Basic. 

➢ Objetos da toolbox  

A toolbox disponibilizada embora básica permite distintas opções tais como objetos 

básicos, elementos ou controlos e que se passam a apresentar de seguida.  
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➢ Os objetos básicos não permitem a interação do utilizador, embora possam estar 

mapeados a tags com o propósito de modificação da sua aparência, visibilidade ou 

localização. As suas principais funções passam pelo design do ecrã ou sinalização 

(feedback). Exemplos de objetos básicos são os campos de texto, imagens ou distintas 

formas geométricas tais como retângulos, círculos ou linhas;  

➢ Os elementos contemplam todas as funcionalidades oferecidas pelos objetos básicos, 

podendo ainda permitir a interação do utilizador. O mapeamento a uma variável pode 

ser configurado como input, output ou ambos, consoante se pretenda apenas leitura e/ou 

escrita da variável. Importa dizer que consoante o tipo de elemento, a variável associada 

pode ser digital (booleana) ou analógica; 

➢ Por último e bastante distintos dos demais – os controlos. Este tipo de objeto 

disponibiliza funções avançadas previamente definidas, tais como ecrã de alarmes, 

diagnósticos do sistema, gestão de utilizadores, gráficos de tendência, entre outras. 

A Figura 5.8 contempla os vários objetos aqui mencionados.  

 

 

Figura 5.8 – Toolbox disponibilizada em WinCC Basic. 

➢ Declaração de alarmes (erros) 

A inclusão da monitorização de erros na interface foi possibilitada pela funcionalidade de 

definição de alarmes discretos presente em WinCC. Através da Figura 5.9 é percetível que para 

além de alarmes discretos é também possibilitada a definição de alarmes analógicos, algo que 

seria muito útil caso o sinal de saída utilizado para monitorização da pressão (pneumática ou 

hidráulica) fosse analógico, por exemplo.  
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Figura 5.9 – As várias possibilidades de declaração de alarmes em WinCC. 

Já através do separador “Alarm Classes” é possível configurar o aspeto e comportamento 

das diferentes classes de alarmes. Neste caso a classe a utilizar é denominada por “Erro”, uma 

vez que nesta classe em oposição às restantes, o registo associado ao alarme apenas é eliminado 

caso o utilizador tome conhecimento deste posteriormente à eliminação da causa que ditou o 

aparecimento desse alarme. Assim, garante-se que o utilizador tem o real conhecimento do 

histórico de alarmes.  

Ainda sobre a temática dos alarmes, foi na declaração destes que surgiu uma questão 

especialmente interessante e que se passa a explicar de seguida. O mapeamento das variáveis 

associadas aos alarmes discretos é sempre feito sobre a forma de uma variável do tipo word ou 

int (2 bytes), sendo que depois na declaração do alarme se discrimina qual o bit dessa variável 

ao qual se pretende associar esse alarme.  

A parte curiosa neste passo é que o Step 7 faz a contagem do bit mais significativo de 

uma forma distinta daquilo a que o programador está provavelmente habituado, podendo 

induzir este em erro, tanto na declaração dos alarmes na HMI como no uso de uma word dentro 

do próprio programa20. Dessa forma, foi elaborada a Tabela 5.3 que resume corretamente como 

essa contagem é feita e que se revela como um bom auxiliar no momento de fazer as declarações 

de alarmes na HMI.  

Tabela 5.3 – Contagem de bits em Step 7 V14. 

 Byte 1 (menos significativo) Byte 0 (mais significativo) 

Bit 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 

Step 7 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 

Valor 

(dec.) 

27 26 25 24 23 22 21 20 215 214 213 212 211 210 29 28 

 

➢ Sincronismo da data/hora entre PLC e HMI 

 Uma vez que o painel utilizado não inclui a funcionalidade de relógio, então é necessário 

adquirir a data e hora do lado do PLC e sincronizar essa informação com a HMI.  

Do lado do PLC a variável que inclui a data e hora é obtida com recurso à instrução 

“RD_SYS_T”, disponível em “Extended Instructions” → “Date and time-of-day” → “Clock 

functions” (ver Figura 5.10 e Figura 5.11).  

 

                                                 

20 O mesmo acontece aquando da utilização de double words (4 bytes) ou long words (8 bytes). 
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Já a sincronização com a HMI é conseguida através das configurações disponíveis na 

Figura 5.12. A data e hora do lado da HMI é assim adquirida a cada 2s, por forma a não 

sobrecarregar a visualização.  

 

Figura 5.12 – Configurações a cumprir por forma a garantir a sincronização de data e hora entre o PLC e HMI. 

5.3.3. Programação das interfaces  

Tendo já sido realizado a programação do modelo de controlo, a especificação das 

interfaces e ainda a configuração da comunicação entre o painel e o PLC, parte-se agora para a 

programação das interfaces, explicitando-se de seguida a materialização dos diferentes ecrãs. 

A Figura 5.13 demonstra o ecrã principal da interface em distintas situações de 

funcionamento. Este ecrã é de primordial importância no qual se pode confirmar a aferição por 

caudalímetro, ligar a recirculação, parametrizar o ciclo de pintura21, executar o ciclo de pintura 

e navegar para outros ecrãs. Inclui ainda a presença de vários elementos de feedback e de 

mensagens de apoio ao utilizador.  

                                                 

21 Convém mais uma vez relembrar que se trata de uma primeira abordagem ao problema. Na HMI a utilizar para 

realização dos ensaios finais, não será possível parametrizar o intervalo de tempo, uma vez que nas máquinas de 

pintura da Gislotica este é fixo. 

Figura 5.11 – Local onde se encontra a instrução 

para recolha da data e hora. 

Figura 5.10 – Instrução para 

recolha da data e hora do PLC. 
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Ecrã Principal 

a) b) c)

 

Figura 5.13 – O ecrã principal em distintas situações, nomeadamente - a) servomotor desativado - b) 

servomotor ativado e c) existência de erros. 

A Figura 5.14 ilustra em (a) o ecrã relativo ao servocontrolo, onde se pode fazer a ativação 

do eixo ou limpar os erros a ele associado. Houve ainda a preocupação da inclusão de uma 

mensagem de apoio ao utilizador para uma situação bastante recorrente na primeira utilização 

do sistema. Já em (b) ilustra o ecrã relativo às pressões, onde se pode modificar as pressões de 

leque e de pulverização.  

PressõesServocontrolo

a) b)

 

Figura 5.14 – Em a) ecrã do servocontrolo e em b) ecrã das pressões.  

Segue-se o ecrã de erros, ilustrado à esquerda na Figura 5.15 onde se pode consultar e 

tomar conhecimento dos alarmes correspondentes a esses erros. À direita da Figura 5.15 é dado 

o exemplo do ecrã de no qual é explicitado ao pormenor a descrição relativa ao erro que 

provocou o dado alarme. 



Acionamento de uma bomba peristáltica através de um servomotor num sistema de pintura de pneus 

 

64 

Erros Informação

 

Figura 5.15 – À esquerda ecrã dos erros (alarmes) e à direita ecrã da informação sobre o erro.  

A Figura 5.16 apresenta em a) o ecrã relativo aos dados estatísticos onde se apresenta o 

valor das métricas de avaliação de desempenho do sistema caso a aferição por caudalímetro 

esteja ligada. Confere assim uma maneira rápida e simples do utilizador perceber a qualidade 

do sistema relativamente ao doseamento. Assim, este ecrã divide-se em duas grandes áreas – a 

primeira onde concentra os dados referentes aos ciclos de pintura desde o último reset dado 

pelo utilizador – e a segunda na qual se refere aos últimos 5 ciclos de pintura. Desta forma 

confere ao utilizador a possibilidade de ter simultaneamente um registo histórico recente e 

antigo, por exemplo. 

Já em b), na Figura 5.16, encontra-se o ecrã onde se faz o registo dos dados associados 

ao ciclo de pintura no qual se obteve a pior exatidão desde o último reset.  

Dados estatísticos Pior exatidão

a) b)

 

Figura 5.16 – Em a) ecrã dos dados estatísticos e em b) ecrã onde se expõe os dados relativos ao ciclo 

com pior exatidão.  

Ainda no tema relativo ao dados estatísticos, os ecrãs expostos na Figura 5.17 permitem 

dar a conhecer ao utilizador o significado por detrás de cada métrica e a fórmula usada para o 

seu cálculo. No caso de b), onde se aborda a métrica desvio padrão é ainda exposta a condição 

para a realização do seu cálculo – os últimos 5 setpoints devem ser exatamente iguais.  



Acionamento de uma bomba peristáltica através de um servomotor num sistema de pintura de pneus 

 

65 

De realçar que há aqui ecrãs que não seguem o template base, permanecendo apenas a 

cor de fundo. Essa decisão deve-se ao facto desses ecrãs serem praticamente “janelas” popup 

que ocupam a área total do ecrã.  

Informação métrica Informação métrica

a) b)

 

Figura 5.17 – Ecrãs de informação acerca das métricas – em a) exatidão e em b) desvio padrão (repetibilidade).  

 Por último, apresenta-se através da Figura 5.18 a janela popup que se sobrepõe a todos 

os ecrãs implementados. Desta forma o utilizador toma conhecimento da situação de 

emergência, ficando impedido de navegar normalmente pelos vários ecrãs. Contempla ainda 

uma mensagem de auxílio ao utilizador sobre os passos a seguir para sair da situação de 

emergência.  

Janela popup emergência

 

Figura 5.18 – Janela popup emergência que se sobrepõe a qualquer ecrã. 

5.4. Síntese  

O presente capítulo deu a conhecer a modelação comportamental idealizada para o 

presente sistema de testes. Importa sempre realçar que se trata de uma primeira abordagem e 

por isso poderá haver alterações a efetuar ao longo dos ensaios que serão realizados no próximo 

capítulo. 

Foi ainda possível apresentar e explicar o desenho e programação da visualização, 

evidenciando nesse subcapítulo nuances importantes sobre o ambiente de programação – tanto 

no contexto de PLCs como de interfaces (STEP 7 e WinCC, respetivamente).  
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6. Ensaios realizados e resultados obtidos  

O presente capítulo descreve os ensaios do sistema, os quais visaram os seguintes aspetos: 

➢ Validação da dinâmica do servomotor;  

➢ Exposição e justificação das métricas a utilizar para a demonstração do sistema;  

➢ Teste ao sistema de pintura numa fase inicial, sem reproduzir as condições reais de 

funcionamento, apenas por forma a encontrar certas particularidades;  

➢ Obtenção das equações características para o fluido água com vista à construção do 

controlador em malha aberta do sistema para esse fluido;  

➢ Validação do modelo obtido para o fluido água; 

➢ Obtenção das equações características para um determinado fluido separador com vista 

à construção do controlador em malha aberta do sistema para esse fluido; 

➢ Validação do modelo obtido para o fluido separador.  

6.1. Dinâmica do servomotor  

 Após a implementação do modelo comportamental anteriormente explicitado, foi 

rapidamente percetível que a dinâmica do servomotor não estava de acordo com o expectável e 

exigível para a aplicação em causa. Convém mais uma vez relembrar que a aplicação exige uma 

excelente dinâmica (grandes acelerações e desacelerações) pois a etapa de pintura tem uma 

duração curta (um ou dois segundos), e uma baixa dinâmica provocará heterogeneidades na 

deposição do fluido, tanto no início como no fim da pintura.  

Contudo, a falta de dinâmica aqui evidenciada tem consequências mais graves do que 

apenas heterogeneidades, uma vez que o servomotor demora cerca de 1,4 segundos a atingir 

98% do setpoint pretendido. Na Figura 6.1 é traçado o gráfico da evolução da velocidade com 

o tempo. O setpoint de velocidade neste caso é o de 768 rotações por minuto, o qual nesta fase 

do trabalho se pensa que será alcançado na implementação real do sistema.  
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Figura 6.1 – Perfil de velocidade obtido para valores default de ganho, Kv.  

Sabe-se que o problema de falta de dinâmica evidenciada na Figura 6.1 não reside no 

servomotor, mas sim em alguma parametrização do lado do PLC, uma vez que o servomotor 

quando controlado a partir do Starter apresenta uma alta dinâmica. O valor dado ao parâmetro 

de aceleração aquando da configuração do objeto tecnológico de motion control no PLC foi o 

maior possível, portanto essa também não será a causa. 

O primeiro parâmetro a ser modificado foi o ganho (Gain, Kv) do objeto tecnológico, cujo 

valor pré-configurado (default) é de 10,0 s-1.  

Este parâmetro é definido pela equação 6.1. 

 

 
𝐾𝑣 =

Velocidade

Erro de seguimento
 

 

(6.1) 

Nesta fórmula, o erro de seguimento representa a diferença entre a posição atual e a 

posição do servomotor caso as condições fossem as ideais. 

A alteração deste valor levou de imediato à alteração dos valores de aceleração, sendo 

que por tentativa e erro foi encontrado o valor de 155,0 s-1, para o qual simultaneamente havia 

uma boa dinâmica com pouco overshoot (mas existente), como se pode perceber através do 

gráfico da Figura 6.2. 
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Figura 6.2 – Perfil de velocidade para Kv = 155 s-1 e tOB91= 10 ms. 

Contudo, se a dinâmica estava dentro do pretendido, o mesmo não se pode dizer 

relativamente ao comportamento do servomotor aquando de movimento contínuo, no qual o 

comportamento é marcado por fortes vibrações (visível na Figura 6.2). Assim, o aumento do 

ganho fez com que a ação de controlo se tornasse exagerada para pequenos erros de seguimento, 

criando instabilidades em torno do movimento contínuo.  

Sabe-se ainda que o tempo de chamada do bloco lógico OB91, responsável pelo cálculo 

do valor da velocidade a enviar para o drive é por default feito a cada 10 ms para o PLC S7-

1200, por certo para proteger a sua performance temporal. Esse valor é demasiado alto para um 

servomecanismo, uma vez que o drive apenas recebe novas referências a cada 10 ms22.  

Reduzindo o tempo de chamada do OB91 para 4ms (valor default no PLC S7-1500), é 

reduzido o erro de seguimento entre cada novo cálculo, e por isso a ação de controlo é suavizada 

para movimentos contínuos, sendo que as características dinâmicas se mantêm. Elimina-se 

ainda o overshoot, anteriormente existente. O comportamento do servomotor para estas novas 

parametrizações é evidenciado através do gráfico da Figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3 – Perfil de velocidade para Kv=155 s-1 e tOB91= 4 ms. 

                                                 

22 Deve-se destacar que loop de controlo no drive (controlo de binário e corrente) é feito com uma periodicidade 

de 125 µs, contudo apenas recebe uma nova referência de velocidade a cada 10 ms. 
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Não obstante, e como já houve oportunidade de demonstrar anteriormente, nem tudo são 

vantagens e a performance temporal do S7-1200 vem bastante deteriorada com esta medida.  

6.2. Métricas de avaliação utilizadas  

Segundo [45] e [46] a exatidão de medição é dada como o grau de concordância entre o 

valor medido e o valor verdadeiro, remetendo desta forma para uma métrica relativa. Já [47] 

define-a como a proximidade de uma medida com o valor verdadeiro, aproximando-a de uma 

métrica absoluta. No presente projeto será utilizada a abordagem ditada por [45] e [46], sendo 

a exatidão formulada pela equação 6.2.  

 

 
Exatidão = 1 −

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 −  𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡|

𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
 

(6.2) 

Embora em [48] venha previsto o conceito de precisão, em [45, 46, 49] é desaconselhado 

a sua utilização, fruto da ambiguidade trazida pelo termo. Assim, a outra métrica a utilizar será 

a repetibilidade, que é definida por [45] como a aproximação entre indicações ou valores 

medidos obtidos por medições repetidas no mesmo objeto ou objetos semelhantes em condições 

especificadas. Já [46] considera repetibilidade como a proximidade da concordância entre os 

resultados de medições sucessivas de um mesmo mensurado e submetida a todas as mesmas 

condições, podendo esta ser expressa quantitativamente em termos de dispersão dos resultados.  

Portanto, seguindo estas duas definições, sempre que seja referido repetibilidade, esta 

será dada pelo maior desvio absoluto entre os valores medidos e pelo desvio padrão dos valores 

medidos, isto para um dado setpoint.  

Resumindo, para um dado setpoint onde se fez “i” medições, a repetibilidade é dada pelas 

métricas expostas na equação 6.3 e 6.4. 

Desvio padrão =  √
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜,1  −  𝑚é𝑑𝑖𝑎)2+. . . +(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜,𝑖  −  𝑚é𝑑𝑖𝑎)2

𝑖
 

 

(6.3) 

Maior desvio =  𝑚á𝑥. (|(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜,𝑗 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜,𝑘)|) ∀ 𝑗, 𝑘 ∈  [1, 𝑖] (6.4) 

Sendo a média aritmética dada por 6.5.  

Média =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜,1+. . . + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜,𝑖

𝑖
 

(6.5) 

6.3. Ensaios iniciais com o fluido água e sem pistola de pulverização 

Os primeiros ensaios foram realizados sem pistola de pulverização a jusante da bomba, e 

pretendiam verificar sobretudo três coisas distintas – a repetibilidade, linearidade e a influência 

do parâmetro velocidade nos resultados alcançados. Na Figura 6.4, está presente o esquema 

hidráulico que representa as condições nas quais foram feitos os ensaios.  
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Figura 6.4 – Condições de realização dos ensaios sem pistola de pulverização. 

Os ensaios foram realizados para 5 deslocamentos distintos da bomba (0,5; 0,75; 1; 1,5; 

2 rotações) e para três velocidades distintas (0,25; 0,5; 1 rotação por segundo). Tal foi 

conseguido sabendo que a programação inicial do PLC, ou seja, a primeira abordagem ao 

problema, teve em conta que cada rotação da bomba deveria debitar 12,5 mililitros de água 

(aproximando 1 m3=1000 kg). Assim, nesta fase dos trabalhos, ao pretender que a bomba tenha 

um deslocamento de uma volta, define-se na HMI que se pretende uma quantidade de 12,5 g.  

Nesta fase foram realizados 5 ensaios para cada condição de funcionamento (par 

deslocamento e velocidade), sendo que na Tabela 6.1 estão presentes os resultados alcançados 

para a velocidade de 0,5 rotações por segundo. Para as outras velocidades, tabelas idênticas 

podem ser consultadas no Anexo E.1. O motivo é o de evitar uma exposição demasiado longa 

sobre este assunto.  

Tabela 6.1 – Resultados dos vários ensaios, sem pistola de pulverização, velocidade 0,5 rps. 

Nº de 

rotações 

0,5 0,75 1 1,5 2 

1º ensaio [g] 4,8 7,2 9,9 14,7 19,8 

2º ensaio [g] 5,0 7,5 10,0 14,7 19,7 

3º ensaio [g] 4,8 7,0 9,9 14,8 19,5 

4º ensaio [g] 5,0 7,6 9,9 14,8 19,6 

5º ensaio [g] 5,0 7,0 9,9 14,8 19,6 

Média [g] 4,92 7,26 9,92 14,76 19,64 

Maior desvio 

(g) 

0,2 0,6 0,1 0,1 0,3 

Desvio 

padrão (g) 

0,11 0,28 0,04 0,05 0,11 

 

Através da análise da Tabela 6.1, pode-se depreender que para estas condições de 

funcionamento o desempenho da bomba a nível de repetibilidade está dentro do esperado, 

excetuando para a situação de 0,75 rotações, na qual ambas as métricas apresentam valores um 

pouco elevados.  

Assim, à partida a qualidade do sistema final (com pistola de pulverização) dependerá na 

maioria da correta identificação e abordagem dos fatores influenciadores do volume debitado 

pela bomba a cada rotação dada.  
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Um dos objetivos também proposto para estes ensaios passa pela avaliação da linearidade 

do sistema. Essa linearidade podia já ser estudada através da Tabela 6.1, contudo apresenta-se 

na Figura 6.5 um gráfico que facilita essa análise.  

 

Figura 6.5 – Quantidade de fluido, em gramas, em função do número de voltas, para uma velocidade fixa 

de 0,5 rotações por segundo. 

 Como se pode concluir por intermédio da análise da Figura 6.5, o sistema apresenta uma 

excelente linearidade, tendo um coeficiente de correlação à reta de tendência muito próximo da 

unidade. 

 A linearidade aqui mencionada é entre o deslocamento angular e a quantidade de fluido 

(em gramas) debitado pela bomba, para uma velocidade fixa (0,5 rotações por segundo). Na 

aplicação prática do sistema, a velocidade variará a cada setpoint e como tal poderá ter 

influência sobre a linearidade do sistema. Convém realçar que um sistema linear facilitará a 

programação deste. 

Tal como referido anteriormente, outro dos objetivos para estes ensaios preliminares 

consiste na determinação da influência da velocidade de rotação da bomba no volume 

disponibilizado, por forma a numa fase futura ter esse fator em conta. Esse é o motivo pelo qual 

se fizeram ensaios a diferentes velocidades. No gráfico da Figura 6.6, pode-se apreciar a 

influência desse parâmetro.  
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Figura 6.6 – Influência da velocidade na equação característica do sistema. 

Como se pode concluir, a velocidade de rotação da bomba é um parâmetro de clara 

influência sobre a quantidade de fluido disponibilizada a cada rotação.  

Uma vez que está estudado o comportamento da bomba para as condições anteriormente 

relatadas, ir-se-á agora à procura do comportamento do sistema aquando da utilização de pistola 

de pulverização.  

6.4. Ensaios primordiais com pistola de pulverização  

A pistola de pulverização pode ser vista como um estrangulamento, que varia consoante 

o ajuste da sua agulha, com descarga direta para a atmosfera (pressão atmosférica). Sendo um 

estrangulamento, induz um aumento de pressão na linha de pintura, situação essa que terá clara 

influência sobre os resultados alcançados, uma vez que a pressão influencia aspetos tais como 

o rendimento volumétrico da bomba ou o volume de fluido contido nas tubagens (devido à sua 

expansão).  

Todos os ensaios com a pistola de pulverização e com o fluido água foram feitos para o 

mesmo ajuste da agulha e para as mesmas condições manométricas da instalação, as quais 

podem ser consultadas na Figura 6.7.  

 

Figura 6.7 – Condições de realização dos ensaios primordiais com pistola de pulverização.  
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De realçar também que os gráficos que apresentem variáveis tais como a pressão da linha 

de pintura, ou a velocidade de rotação da bomba foram elaborados em Excel a partir de um 

ficheiro .CSV disponibilizado pelo TIA Portal, através da funcionalidade Trace.  

Na Figura 6.8 esboça-se o gráfico que contempla a evolução da pressão da linha de pintura 

ao longo de vários ciclos de pintura com o deslocamento angular de 360 graus, partindo de uma 

situação de pressão nula na linha de pintura (após recirculação). A velocidade à qual foram 

realizados os ensaios foi mais uma vez de 0,5 rotações por segundo.  

 

Figura 6.8 – Evolução da pressão na linha de pintura ao longo de vários ciclos. 

➢ Através da análise da evolução do perfil de pressão ao longo de um ciclo de pintura 

pode-se concluir que há um correto sincronismo entre a comutação da válvula direcional 

responsável pela abertura da agulha e o início da aceleração do sistema, evidenciando 

também que o valor dessa aceleração é adequado. Tal pode ser justificado com a 

inexistência de picos ou quedas abruptas de pressão no início e no fim do ciclo de 

pintura. Esta situação vem confirmar aquilo que já tinha sido referido aquando da 

exposição do Grafcet G1;  

➢ No final dos ciclos de pintura, a linha fica pressurizada, sendo que essa pressão aumenta 

ao longo do número de ciclos, estagnando posteriormente (neste caso ao 4º ciclo de 

pintura);  

➢ O valor da pressão para o qual se dá a estagnação depende do setpoint aplicado (neste 

caso, número de voltas), como se pode ver através da análise do gráfico presente na 

Figura 6.9.  
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Figura 6.9 – Variação da pressão na linha de pintura em função do setpoint aplicado. 

Pode-se então perceber que a modelação comportamental tal como idealizada 

primeiramente não é adequada para a aplicação prática, uma vez que a pressão à qual se inicia 

um dado ciclo de pintura influencia o volume disponibilizado neste. Assim, não é admissível 

ter ciclos de pintura a iniciar a pressões distintas e de certa forma “indeterminadas”.  

Foi com vista a resolver esta problemática que se idealizaram possíveis alterações à 

modelação comportamental feita através do Grafcet G1, e que se passam a expor através da 

Figura 6.10, na qual se apresentam duas novas etapas e as ações e transições associadas a estas.   

Assim, por forma a iniciar os ciclos de pintura a uma pressão constante23 e conhecida, 

realiza-se a despressurização do sistema no início de cada ciclo de pintura, através da 

energização do solenoide da válvula de recirculação (Q8) durante 200 milissegundos. No 

Grafcet este comportamento é evidenciado através da ação associada à etapa “E2”. 

Desta forma e posteriormente à despressurização, realiza-se a pressurização do sistema 

(etapa “E1”). Tal é conseguido através do “Movimento 3” do servomotor com todo o sistema 

“fechado”. Desta forma, o servomotor apenas para quando é atingida a pressão pretendida.  

 

 

 

 

 

                                                 

23 A pressão a que se inicia os ciclos de pintura nunca é perfeitamente constante uma vez que o sinal analógico em 

tensão enviado pelo pressóstato contém bastante ruído e também pelo facto de este possuir uma resolução baixa 

para aquilo que se pretende uma vez a sua gama de funcionamento (0 a 25 bar) não é a mais adequada para a 

grandeza de pressões deste sistema de pintura. 
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Figura 6.10 – Alteração a efetuar ao controlador por forma a iniciar todos os ciclos de pintura com a mesma 

pressão.  

O valor ao qual se pressuriza o sistema foi encontrado experimentalmente, e depende da 

quantidade (gramas) exigida a este. Assim, para o atual caso (com o fluido água) temos que 

para o intervalo [2; 5,3] gramas o valor da pressão deve ser de 0,2 bar, e para o intervalo de 

]5,3; 15] gramas o valor da pressão deverá ser de 0,5 bar.  

Esta distinção prende-se com o facto de que para baixas gramagens ([2; 5,3] g) a pressão 

no início do ciclo de pintura deve ser baixa, sob pena da quantidade pulverizada pela pistola 

não depender praticamente do deslocamento angular da bomba. 

6.5. Determinação do modelo empírico para o fluido água 

Tratada uma das particularidades do sistema, passou-se de seguida para a determinação 

empírica da relação entre deslocamento angular da bomba e quantidade pulverizada pela pistola 

– fala-se, portanto, da equação característica do sistema de pintura. Dessa forma, dividiu-se o 

intervalo a pintar ([2; 15] gramas) em três intervalos mais pequenos.  

O primeiro intervalo é o de [2; 5,3] gramas, no qual a pré-pressurização é de 0,2 bar, 

sendo a pintura realizada em um segundo. O próximo intervalo a abordar é o de ]5,3; 8] g, no 

qual a pressão inicial é de 0,5 bar, sendo realizado também em um segundo. Por último, está o 

intervalo de ]8; 15] g, no qual se realiza a pintura em dois segundos com uma pressão inicial de 

0,5 bar.  

A metodologia a seguir passa por iniciar os ensaios em determinado deslocamento 

angular, e dar pequenos incrementos a esse deslocamento. Assim, com auxílio de uma balança 

decimal determina-se a quantidade disponibilizada pela bomba para os vários deslocamentos 

angulares. Para cada deslocamento angular (e velocidade) realizou-se 5 ensaios por forma a 

reduzir a influência de eventuais aleatoriedades.  

Face a esses 5 ensaios, é realizada a média, sendo posteriormente traçado o gráfico de 

dispersão desses pontos. Uma vez na presença desse gráfico, estuda-se o melhor ajuste a esse 

conjunto de pontos. Essa abordagem pode passar por:  

➢ Aproximação dos resultados alcançados através de uma linha de tendência, caso o 

coeficiente de determinação (R2) seja muito próximo da unidade. Esta abordagem é 

vista como a situação ideal, uma vez que para a Gislotica será muito mais fácil estudar 

posteriormente o comportamento da bomba face a outros fatores de influência tais 

como temperatura, comprimento de tubagem ou ajuste da agulha;  
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➢ Divisão do intervalo em vários intervalos, e aplicar o método descrito no ponto anterior 

a esses intervalos mais pequenos;  

➢ Caso o ajuste por linha de tendência não seja o mais satisfatório, mesmo para intervalos 

mais pequenos, então dever-se-á realizar ensaios complementares por forma a 

implementar uma tabela de procura (lookup table).  

6.5.1. Intervalo ]8; 15] gramas  

Para o presente intervalo, iniciou-se os ensaios num deslocamento angular de 180 º, indo 

até aos 860 º, com incrementos constantes de 40 º. Os resultados alcançados podem ser 

consultados no Anexo E (E.1).  

Na Figura 6.11 é exposto o gráfico relativo à média desses resultados, tendo-se traçado 

uma linha de tendência linear. Uma vez que este ajuste linear apresenta um coeficiente de 

determinação quase unitário (0,9957) será o utilizado para este intervalo.  

 

 

Figura 6.11- Quantidade, em gramas, em função do deslocamento angular, para o fluido água e o intervalo ]8; 

15] g. 

Posto isto, a reta de ajuste é dada pela equação 6.2. 

 Quantidade (g) = (0,0109 ∗ θ (°)) + 5,8297  (6.2) 

A qual se transforma na equação 6.3.  

 θ(°) = (91,74 ∗ Quantidade (g)) − 534,8 (6.3) 

Desta forma, obtém-se a equação que rege o sistema para o domínio de ]8; 15] g, nas 

condições especificadas.  

6.5.2. Intervalo ]5,3; 8] gramas  

Para este intervalo, os ensaios iniciaram-se em um deslocamento angular de 200 º, sendo 

feitos incrementos constantes de 20 º. Mais uma vez de referir que os resultados mais 

pormenorizados podem ser consultados no Anexo E (E.3).  

Após o cálculo da média, foi esboçado o gráfico de dispersão relativo a esses pontos 

juntamente com a linha de tendência linear, os quais se mostram na Figura 6.12. Uma vez mais 

o coeficiente de determinação é muito próximo da unidade (0,9946) e como tal será este o 

modelo empírico utilizado no presente intervalo. 
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Figura 6.12 – Quantidade, em gramas, em função do deslocamento angular, para o fluido água e o intervalo ]5,3; 

8] g. 

A reta do modelo a utilizar é dada pela equação 6.4. 

 Quantidade (g) = (0,0093 ∗ θ(°)) + 3,45                (6.4) 

Invertendo a variável dependente, transforma-se em 6.5. 

 θ(°) = (107,53 ∗ Quantidade(g)) − 370,9    (6.5) 

Desta forma, através da equação 6.5, obtém-se o modelo que rege o presente sistema no 

domínio de ]5,3; 8] g, para as condições enunciadas.  

6.5.3. Intervalo [2; 5,3] gramas 

 O presente intervalo será porventura o mais delicado de se tratar uma vez que estamos 

na presença de valores muito baixos de quantidade.  

Os ensaios iniciaram-se para um deslocamento angular de 30 º, sendo feitos incrementos 

de 20 º entre ensaios. Esses ensaios são expostos de forma mais pormenorizada no Anexo E 

(E.4).  

Após o cálculo da média, foi esboçado o gráfico de dispersão relativo a esses pontos 

juntamente com a linha de tendência linear, os quais se mostram na Figura 6.13. Desta vez é 

claramente visível o pior ajuste da reta aos pontos traçados, apresentando assim um coeficiente 

de determinação de 0,98. Embora o coeficiente de determinação continue a apresentar um valor 

muito razoável, a utilização deste ajuste levará só por si a uma inexatidão do sistema. Isto aliado 

à falta de repetibilidade própria do sistema poderá levar a possíveis desvios grosseiros, e que 

devem ser avaliados.  

Posto isto, e também com o objetivo de avaliar o impacto nos resultados do sistema, será 

adotado o presente modelo empírico, contudo se por exemplo tal estratégia levar a erros 

grosseiros, ter-se-á que utilizar outro método tal como a subdivisão do intervalo ou a elaboração 

de uma tabela de procura. 
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Figura 6.13 – Quantidade, em gramas, em função do deslocamento angular, para o fluido água e o intervalo [2; 

5,3] g. 

A reta do modelo a utilizar é dada pela equação 6.6. 

 Quantidade (g) = (0,0092 ∗  𝜃(°)) + 1,8842     (6.6) 

Fazendo inversão da variável depende, fica: 

 𝜃(°) = (108,7 ∗ Quantidade(g)) − 204,8 

 

(6.7) 

Posto isto, o modelo empírico a ser testado e validado, é regido pelas seguintes equações 

características.  

 

{

𝜃 = (108,7 ∗ Quantidade) − 204,8 ,   Quantidade ∈ [2;  5,3] g 

𝜃 = (107,53 ∗ Quantidade) − 370,9 ,   Quantidade ∈ ]5,3;  8] g

𝜃 = (91,74 ∗ Quantidade) − 534,8 , Quantidade ∈ ]8;  15] g

 

 

Será este o modelo a servir de base para a construção do controlador em malha aberta 

para o fluido água. 

6.5.4. Ensaios de validação do modelo 

Com vista à realização dos ensaios que pretendem testar e validar o presente modelo, 

houve a alteração do ecrã principal da HMI, por forma a excluir a possibilidade de 

parametrização do intervalo de tempo por parte do utilizador. Esta medida justifica-se com o 

facto do modelo empírico encontrado ser válido para intervalos de tempo pré-definidos, os quais 

já se mencionaram anteriormente e que vão de acordo aos valores aplicados nas máquinas de 

pintura da Gislotica. Assim, apresenta-se na Figura 6.14, o ecrã principal da HMI reformulado.  
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Figura 6.14 – Modificação do ecrã principal da HMI com vista à validação do modelo. 

Para cada setpoint foram feitos 3 ensaios distintos, com uma particularidade – entre cada 

ensaio houve variações de setpoint. Por exemplo, começando nos dois gramas, tirou-se o 

primeiro ensaio e avançou-se para os nove gramas, retirando também o primeiro ensaio deste 

setpoint, voltando posteriormente para o segundo ensaio dos dois gramas. E assim 

sucessivamente, quer isto dizer que para os quatro gramas (por exemplo) fez-se os ensaios 

intercalados com o setpoint de onze gramas. Pretende-se assim retirar os ensaios na situação 

mais exigente do sistema –  com constantes variações do setpoint – situação na qual o atual 

sistema falha redondamente.  

Os resultados pormenorizados dos ensaios podem ser consultados no Anexo E (E.5, E.6 

e E.7), sendo que na Tabela 6.2 estão disponíveis as métricas de avaliação desses ensaios.  

Tabela 6.2 – Valores das métricas de avaliação para validação do modelo encontrado, fluido água.  

6.5.5. Discussão dos resultados 

Na Tabela 6.2 estão disponíveis os valores das métricas de avaliação propostas no início 

da presente dissertação para os diferentes intervalos a considerar.  

Os valores de todas as métricas são muito satisfatórios, garantido assim a compatibilidade 

com a aplicação em causa. Fica então demonstrada a qualidade deste sistema, frisando mais 

uma vez que o fluido utilizado é a água, que ao contrário dos fluidos separadores apresenta 

características que se podem considerar “ideais”. Deve também ser realçado que as condições 

dos ensaios foram estáticas, e que vão de acordo com as condições enunciadas no início destes 

ensaios e que podem ser revisitadas através da Figura 6.7. 

Intervalo [2; 5,3] g ]5,3; 8] g ]8; 15] g 

Exatidão 

média (%) 

96,9 98,5 99,0 

Pior exatidão 

(%) 

89,3 @ 2,8 g 94,6 @ 5,6 g 97,0 @ 9,9 g 

Desvio-

padrão (g) 

0,08 0,07 0,06 

Maior desvio 

(g) 

0,3  0,3  0,3 
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Uma vez concluído que o sistema apresenta um bom comportamento para o fluido água, 

está-se em condições de avançar para o caso de utilização de fluido separador – que com certeza 

trará algumas particularidades.  

6.6. Determinação do modelo empírico para o fluido separador 

Na determinação da equação característica do sistema para o caso do fluido separador 

será seguido exatamente o mesmo procedimento que para o já exposto caso do fluido água. Há 

apenas duas nuances importantes de assinalar. A primeira passa pela realização de apenas 3 

ensaios para cada deslocamento angular da bomba, por forma a tornar a determinação do 

modelo mais expedita. A segunda passa pela influência da agitação do fluido no comportamento 

do sistema, como se terá oportunidade de explicitar já de seguida. Não menos importante é dizer 

que o fluido separador a utilizar nos presentes ensaios será o Rhenodiv® BP-2864, já 

anteriormente apresentado. 

No gráfico da Figura 6.15 temos disponível a variação do comportamento do sistema para 

duas distintas situações: sem qualquer tipo de agitação e após uma agitação de 4h, intervalo de 

tempo ao fim do qual a viscosidade e densidade do fluido estabilizam. Entre essas duas 

situações manteve-se fixa a altura manométrica dos diferentes pontos da instalação, a posição 

da admissão de fluido em relação ao agitador e pode-se considerar ainda a temperatura ambiente 

como fixa, portanto qualquer aumento de temperatura do fluido será provocado pela agitação.  

 

 

Figura 6.15 – Influência da agitação na característica do sistema, no intervalo ]8; 15] g. 

Como se pode concluir pela leitura do gráfico presente na Figura 6.15, a influência da 

agitação na característica do sistema é notória. Então, antes de se partir para a determinação das 

equações características é importante fixar desde já que todos os ensaios serão realizados para 

as condições de fluido agitado e estabilizado (em média após 4 h de agitação), por forma a ter 

as condições o mais perto possível das condições reais de operação. A posição da admissão de 

fluido em relação ao agitador também deverá ser fixa, tal como a altura manométrica dos 

diferentes pontos da instalação, que podem ser consultados na Figura 6.16.  
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Figura 6.16 – Condições manométricas para realização dos ensaios com fluido separador. 

6.6.1. Intervalo ]8; 15] gramas 

Para o presente intervalo, iniciou-se os ensaios num deslocamento angular de 220 º, indo 

até aos 740 º, com incrementos constantes de 20 º. Os resultados alcançados podem ser 

consultados ao pormenor no Anexo E (E.8).  

Na Figura 6.17 é exposto o gráfico relativo à média desses resultados, tendo-se traçado 

uma linha de tendência linear. Uma vez que este ajuste linear apresenta um coeficiente de 

determinação quase unitário (0,998) será o utilizado para este intervalo.  

 

 

Figura 6.17 – Quantidade, em gramas, em função do deslocamento angular para o fluido separador, intervalo ]8; 

15] g.  

Posto isto, a reta de ajuste é dada pela equação 6.8.  

 Quantidade (g) = (0,0147 ∗ θ (°)) + 4,4047  (6.8) 

A qual se transforma na equação 6.9.  

 θ(°) = (68,03 ∗ Quantidade (g)) − 299,64 (6.9) 
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Desta forma, obtém-se a equação que rege o sistema para o domínio de ]8; 15] g, nas 

condições especificadas.  

6.6.2. Intervalo ]5,5; 8] gramas 

Este intervalo é distinto do intervalo intermédio para o caso da água, uma vez que com 

uma pressurização inicial de 0,5 bar para o caso do fluido separador é difícil de controlar 

quantidades abaixo de 5,6 gramas já que a quantidade pulverizada pouco depende do 

deslocamento angular da bomba.  

Para o presente intervalo, iniciou-se os ensaios num deslocamento angular de 210 º, indo 

até aos 460 º, com incrementos constantes de 20 º. Os resultados alcançados podem ser 

consultados ao pormenor no Anexo E (E.9).  

Na Figura 6.18 é exposto o gráfico relativo à média desses resultados, tendo-se traçado 

uma linha de tendência linear. Uma vez que este ajuste linear apresenta um coeficiente de 

determinação quase unitário (0,996) será o utilizado para este intervalo. 

 

Figura 6.18 – Quantidade, em gramas, em função do deslocamento angular para o fluido separador, intervalo 

]5,5; 8] g. 

A reta do modelo a utilizar é dada pela equação 6.10.  

 Quantidade (g) = (0,0109 ∗ θ(°)) + 3,29 (6.10) 

Invertendo a variável dependente, fica: 

 θ(°) = (92,59 ∗ Quantidade(g)) − 309,56 (6.11) 

Desta forma, através da equação E, obtém-se o modelo que rege o presente sistema no 

domínio de ]5,5; 8] g, para as condições enunciadas.  

6.6.3. Intervalo [2; 5,5] gramas  

Para o presente intervalo, iniciou-se os ensaios num deslocamento angular de 15 º, indo 

até aos 315 º, com incrementos constantes de 20 º. Os resultados alcançados podem ser 

consultados ao pormenor no Anexo E (E.10).  

Na Figura 6.19 é exposto o gráfico relativo à média desses resultados, tendo-se traçado 

uma linha de tendência linear. Uma vez que este ajuste linear apresenta um coeficiente de 

determinação quase unitário (0,995) será o utilizado para este intervalo. 
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Figura 6.19 – Quantidade, em gramas, em função do deslocamento angular para o fluido separador, intervalo [2; 

5,5] g. 

A reta do modelo a utilizar é dada pela equação 6.12.  

 Quantidade (g) = (0,0119 ∗  𝜃(°)) + 1,8805  (6.12) 

Fazendo inversão da variável depende, fica: 

 𝜃(°) = (84,03 ∗ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(g)) − 158,03 (6.13) 

Posto isto, o modelo empírico a ser testado e validado, é regido pelas seguintes equações 

características.  

{

𝜃 = (84,03 ∗ Quantidade) − 158,03 , Quantidade ∈ [2;  5,5] g 

𝜃 = (92,59 ∗ Quantidade) − 309,56 , Quantidade ∈ ]5,5;  8] g

𝜃 = (68,03 ∗ Quantidade) − 299,64 , Quantidade ∈ ]8;  15] g

 

Será este o modelo a servir de base para a construção do controlador em malha aberta 

para o fluido separador utilizado.  

6.6.4. Ensaios de validação do modelo  

Com vista à validação do modelo obtido, remete-se mais uma vez para a alteração do ecrã 

principal da HMI, visível na Figura 6.14. 

Para cada setpoint foram feitos 3 ensaios distintos, com a particularidade de que entre 

cada ensaio houve variações de setpoint, situação já descrita e sustentada anteriormente 

aquando da realização do ensaios com vista à validação do modelo obtido para o fluido água.  

Os resultados pormenorizados dos ensaios podem ser consultados no Anexo E (E.11, E.12 

e E.13), sendo que na Tabela 6.3 estão disponíveis as métricas de avaliação desses ensaios. 
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Tabela 6.3 – Valores das métricas de avaliação para validação do modelo encontrado, fluido separador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode depreender pela leitura da Tabela 6.3 e embora algumas métricas 

evidenciem uma ligeira perda de qualidade no doseamento em relação ao fluido água, os 

resultados alcançados revelam uma extrema exatidão e repetibilidade, permitindo desta forma 

validar o modelo empírico encontrado neste subcapítulo.  

Uma vez validado o modelo empírico que tenta estabelecer uma relação entre a grandeza 

de entrada do sistema, deslocamento angular, e a grandeza de saída, quantidade de fluido 

separador, é altura de tecer algumas considerações sobre a validade do sistema implementado, 

a bomba peristáltica acionada pelo servomotor, que vai muito para além do modelo empírico 

uma vez que este foi elaborado e validado para condições de funcionamento o mais estáticas 

possíveis. Posto isto, o próximo subcapítulo aborda a validade do sistema de um ponto de vista 

mais geral com vista à sua implementação numa verdadeira máquina de pintura.  

6.7. Considerações finais sobre a validade do sistema  

O processo de pintura com o fluido separador é influenciado por diversos fatores cuja 

preponderância é difícil de determinar. Posto isto, o sistema de pintura estudado revela 

resultados muito promissores quando as condições de trabalho são estáveis. Essas condições 

passam pela temperatura do fluido, a sua agitação (que influencia por sua vez a temperatura, 

viscosidade e densidade), altura manométrica dos diferentes pontos da instalação, desgaste da 

mangueira, comprimento das tubagens ou ajuste de agulha. É possível que existam diversos 

outros fatores de influência.   

Para além do facto de não se conseguir monitorizar todas estas variáveis, seria 

humanamente impossível determinar a sua influência relativamente à equação característica do 

sistema. Portanto, segundo a opinião do autor, caso a Gislotica pretenda adotar o sistema em 

estudo, deve seguir os seguintes passos: 

➢ Fixar o mais possível as condições de funcionamento da máquina junto do cliente. A 

altura manométrica dos vários pontos, o ajuste da agulha, o comprimento das tubagens, 

o tempo e velocidade de agitação são exemplos de parâmetros que devem ser fixos;  

➢ Com essas condições fixas, deve proceder à calibração do sistema, achando o seu 

modelo empírico. Essa calibração deverá ser feita a uma temperatura média de 

funcionamento da máquina; 

➢ Uma flutuação das condições que não foram fixas, tais como desgaste da mangueira, ou 

variações da temperatura (há países com enorme amplitude térmica aos quais se destina 

este sistema) para além da modificação de parâmetros influenciadores não identificados, 

levam a um desvio relativamente à equação característica determinada24. Posto isto, o 

                                                 

24 Quer isto dizer que o sistema é bastante sensível à influência de perturbações. 

Intervalo [2; 5,5] g ]5,5; 8] g ]8; 15] g 

Exatidão 

média (%) 

96,7 98,2 99,0 

Pior exatidão 

(%) 

82,4 @ 2,0 g 94,9 @ 5,6 g 95,6 @ 8,6 g 

Desvio-

padrão (g) 

0,07 0,06 0,06 

Maior desvio 

(g) 

0,3  0,3 0,4  
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autor pensou num algoritmo simples de estimação e que pode ser visto como o primeiro 

passo, podendo posteriormente ser melhorado.  

Com este algoritmo faz-se uso do caudalímetro, havendo um ajuste cíclico do controlador 

em malha aberta. Garante-se assim um controlo adaptativo cíclico. O digrama de blocos deste 

sistema pode ser consultado na Figura 6.20. Conclui-se assim que ao contrário das expectativas 

iniciais, o uso de uma bomba peristáltica não dispensa a utilização de caudalímetro.  

 

Figura 6.20 – Diagrama de blocos onde se realça o estimador a atuar sobre o controlador em malha aberta. 

Como vai ser possível de perceber através da seguinte explicação do algoritmo estimador, 

este apenas faz ajustes no controlador de malha aberta caso o erro esteja fora de um intervalo 

aceitável, evitando dessa forma recalibrações desnecessárias que poderiam provocar um efeito 

adverso. 

Sabe-se que todos os setpoints são arredondados à décima da grama, então para os 

intervalos avaliados nesta dissertação há 131 setpoints diferentes. Então, a ideia passa por 

construir um vetor com 131 posições, nas quais são armazenadas o valor a corrigir do 

deslocamento angular da bomba tendo em conta os valores aferidos pelo caudalímetro nos 

ciclos de pintura desse setpoint. 

Sendo esse vetor, 𝑣(𝑖), no qual 𝑖 = 1 equivale à posição do setpoint 2,0 gramas, 𝑖 =
2 equivale à posição setpoint 2,1 gramas, seguindo este raciocínio até 𝑖 = 131 que equivale à 

posição relativa do setpoint 15,0 gramas. 

 A título de exemplo, admitindo que a equação (6.14) 

 𝜃 = 𝑚 ∗ 𝑔𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 + 𝑏 (6.14) 

rege o sistema no intervalo 𝑔𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 ∈ [𝑥; 𝑦], então se no fim de um dado ciclo de pintura 

correspondente ao setpoint 𝑔𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑥 temos que o erro calculado é maior ou igual que 

0,4 gramas: 

|𝑥 − 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙| ≥ 0,4 gramas 

é calculado através da equação 6.15 o erro associado ao deslocamento angular: 

 erroângulo =  θ(𝑥) −  𝜃 (𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙) (6.15) 

Posto isto, armazena-se na componente i, relativa ao setpoint 𝑔𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑥, do vetor 

𝑣(𝑖), o valor desse erro, através de 6.16. 

 𝑣(𝑖) = 𝑣(𝑖) + erroângulo (6.16) 

Este valor calculado pelo algoritmo estimador é enviado de seguida para o controlador de 

malha aberta. 
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Dessa forma, num posterior ciclo de pintura no qual o setpoint volte a ser 𝑔𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 =

𝑥, a referência de deslocamento angular comunicada pelo controlador de malha aberta à servo 

bomba peristáltica, será dada por 6.17.  

 𝑢(𝑥) =  𝜃(𝑥) − 𝑣(𝑖) (6.17) 

sendo i a componente relativa ao setpoint 𝑔𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑥. 

 Ressalve-se que cada componente do vetor 𝑣(𝑖) é cumulativa e por isso está prevista a 

possibilidade de reset por forma a repor todas as suas componentes.  

Caso a presente explicação não seja suficiente está disponível no Anexo A o respetivo 

código em SCL, com os devidos comentários por forma a tornar mais fácil a compreensão.  

É de notar que o conceito por detrás deste algoritmo é o de fazer uma correção diferente 

para cada setpoint, ou seja, ao fim de alguns ajustes o modelo a seguir pelo controlador em 

malha aberta é mais próximo de uma tabela de procura do que de uma reta de tendência. Poderia 

ter sido seguida uma abordagem distinta, na qual se corrigia a própria equação característica. 

6.8. Dimensionamento do servomotor ideal 

Uma vez que aquando da apresentação do servomotor utilizado nesta dissertação se 

revelou que muito provavelmente este estaria sobredimensionado, deve-se então proceder ao 

seu correto dimensionamento por forma a servir de auxílio à Gislotica caso esta pretenda 

implementar o sistema numa máquina de pintura.  

Posto isto, somente nesta fase do trabalho é possível fazer um correto dimensionamento 

do servomotor uma vez que só agora são conhecidas a maioria das particularidades deste. Por 

exemplo, o perfil de velocidade e de binário requerido pela aplicação apenas é conhecido agora, 

após a sua implementação. Não obstante, ainda no subcapítulo anterior se concluiu sobre a 

necessidade de utilização de caudalimetro, o que se traduz num tempo de repouso do 

servomotor de pelo menos 1200 milissegundos entre ciclos de pintura. Tudo isto são fatores 

que têm claro impacto no correto dimensionamento, uma vez que se pretende que este esteja o 

mais próximo possível da realidade associada à implementação numa máquina de pintura.  

Ficam assim enunciadas as razões pelas quais apenas se procede ao dimensionamento do 

servomotor numa fase tão tardia do presente do trabalho.  

 

 

Figura 6.21 – Curvas típicas para os servomotores da gama 1FK7 [36]. 
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Na Figura 6.21 estão presentes as curvas típicas para o servomotor da gama 1FK7 da 

Siemens (e não muito diferentes de qualquer outro servomotor de ímanes permanentes) e que 

se passam a explicar de seguida [36]. 

➢ S1 (100 K) – Curva que diz respeito ao binário disponibilizado pelo motor em 

funcionamento contínuo, no qual a temperatura permitida está de acordo com a classe 

F (155). É geralmente a curva a ter em conta no que diz respeito ao funcionamento 

contínuo; 

➢ S1 (60 K) – Curva que traduz a mesma grandeza que a curva anterior, mas que apenas 

deve ser tida em conta caso se pretenda uma classe de temperatura inferior (classe B, 

130). A necessidade de se ter em conta esta curva ocorre quando se pretende uma 

temperatura da superfície do motor inferior a 90 ºC, ou quando a geração de calor por 

parte deste possa ser nefasta ao processo ou à máquina em si;  

➢ S3 – Curvas relacionadas com funcionamento puramente intermitente. Assim, as 

diferentes percentagens (25, 40 ou 60%) dizem respeito ao rácio entre tempo de trabalho 

e o tempo de ciclo (tempo de trabalho juntamente com tempo de repouso). 

Todas as curvas explicitadas até ao momento são determinadas pela capacidade térmica 

do motor.  

➢ Mmax – Curva que traduz o binário máximo que o motor pode gerar de forma transiente 

(sobrecarga pontual). Este limite é determinado pela capacidade de magnetização dos 

ímanes permanentes, podendo ocorrer a sua desmagnetização caso este valor seja 

ultrapassado;  

➢ Mmax,inv – Curva que traduz o binário máximo que o motor pode gerar de forma 

transiente, mas cujo limite provem do drive a ele associado. Está relacionada com a 

corrente de pico que este suporta;  

➢ nmax,mech – Velocidade máxima de rotação dada pelos limites mecânicos do motor. Esses 

limites normalmente estão associados às forças centrifugas geradas no rotor ou às 

características dos rolamentos utilizados;  

➢ nmax,inv – Velocidade máxima de rotação dada pelos limites do drive. Esses limites estão 

normalmente associados à frequência/tensão suportada pelo drive;  

➢ Zona de enfraquecimento de campo – Esta zona apenas pode ser alcançada caso o drive 

o permita e simultaneamente tenha essa funcionalidade ativa (ativo por defeito no drive 

S110/S120). Ainda assim, as características de binário e velocidade nesta zona estão 

muito dependentes das características magnéticas de cada modelo de servomotor.  

Uma vez que estão compreendidas as características típicas do binário/velocidade dos 

servomotores Siemens 1FK7, ir-se-á agora passar ao seu dimensionamento. Com esse efeito, 

apresenta-se na Figura 6.22 o gráfico do binário requerido ao longo de um ciclo de pintura, para 

o caso haver recirculação do fluido e para uma duração da pintura de 2 segundos (intervalo ]8; 

15] gramas). Assim, obtém-se o valor de binário envolvido em cada situação.  
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Figura 6.22 – Gráfico que traduz o binário requerido ao longo de um ciclo de pintura com recirculação. 

➢ Zona 1 – Recirculação do fluido de pulverização;  

➢ Zona 2 – Abertura da válvula de recirculação, por forma a despressurizar a linha de 

pintura;  

➢ Zona 3 – Pressurização da linha de pintura até aos 0,5 bar;  

➢ Zona 4 – Zona de estabelecimento de ar comprimido. Recuperando o Grafcet G1, 

equivale às etapas 12, 14 ou 15 (antes da pintura) e às etapas 18 ou 19 (depois da 

pintura);  

➢ Zona 5 – Realização da pintura durante 2 segundos (intervalo ]8; 15] g, situação mais 

nefasta).  

Dado que as máquinas de pintura da Gislotica devem estar habilitadas a cumprir tempos 

de ciclo de 4 segundos, no mínimo, é para esse tempo de ciclo que o dimensionamento deve ser 

feito. Dessa forma, na Tabela 6.4 temos os tempos associados a cada uma das zonas, incluindo 

acelerações e desacelerações.  
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Tabela 6.4 – Intervalo de tempo, binário e velocidade associada a cada uma das fases.  

Zona Fase Binário (N.m) Tempo (ms) Velocidade 

motor (rpm) 

Zona 1 

Aceleração 1,5 5025 (se com 

recirculação) 

833,33 Execução 0,22 Variável 

Desaceleração 1,2 5025 (se com 

recirculação) 

Zona 2 Execução 0 200 0 

Zona 3 

Aceleração 1,74 7525 

1666,67 Execução 0,35 450 

Desaceleração 1,2 7525 

Zona 4 Execução 0 200+200 0 

Zona 5 

Aceleração 1,67 5025 

1081,4 Execução 0,25 1900 

Desaceleração 1,26 5025 

Tempo de ciclo (ms) 3200+ recirculação 

 

Como se pode concluir pela análise da Tabela 6.4, o tempo de ciclo segundo a lógica 

aplicada neste sistema de testes rondaria os 3200 milissegundos. Contudo, há que ter atenção 

que não se contabilizou o intervalo de tempo necessário para a estabilização do caudalímetro. 

Como se sabe esse intervalo de tempo ronda os 1200 milissegundos, no entanto segundo a 

modelação comportamental elaborada, a zona 4 (depois da pintura) já é cumprida aquando do 

período de estabilização do caudalímetro. Por isso, aos 3200 milissegundos deve-se subtrair os 

200 milissegundos correspondentes à zona 4 (depois da pintura) e somar os 1200 milissegundos 

relativos ao período de estabilização do caudalímetro. O tempo de ciclo perfaz assim um total 

de 4200 milissegundos – acima do estipulado.  

 Posto isto, a situação é fácil de resolver uma vez que se pode optar por ter as ações 

relativas à zona 4 (antes da pintura) ainda durante a pressurização da linha (zona 3), tal como 

já é feito para a zona 4 (depois da pintura).  

Assim, consegue-se ter um tempo de ciclo de precisamente 4000 milissegundos, não 

havendo lugar à recirculação. Prova-se assim que o presente sistema é compatível com o tempo 

de ciclo exigido à máquina de pintura.  

A Figura 6.23 sintetiza com clareza os diferentes passos ao longo de um ciclo de pintura, 

provando a sua duração máxima de 4000 ms.  

 

 

 

 

                                                 

25 Embora o valor de pico apenas seja alcançado instantaneamente, por forma a ficar do lado da segurança 

considera-se que durante toda a aceleração/desaceleração o valor do binário é o de pico. 
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Figura 6.23 – Ciclo de pintura em 4000 milissegundos. 

Através da análise da Figura 6.24 e da Figura 6.25, é visível os perfis de binário e de 

velocidade considerados para o presente dimensionamento, tendo em conta o ciclo de pintura 

exposto na Figura 6.23.  

 

Figura 6.24 – Gráfico que traduz o perfil de binário considerado para o dimensionamento. 

 

Figura 6.25 – Gráfico que traduz o perfil de velocidades considerado para o dimensionamento. 

 

Visto que estão esclarecidos todos os requisitos temporais, de binário e de velocidade, 

estamos agora em condições de dimensionar o servomotor, segundos as seguintes condições:  
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➢ Sendo o binário máximo requerido pela aplicação de 1,74 N.m à velocidade de 1081,4 

rpm, então aplicando um coeficiente de segurança de 1,5 por forma a salvaguardar 

alguma mudança posterior das condições de funcionamento, tais como aumento da 

viscosidade do fluido ou aumento de atrito na bomba, temos um binário máximo de 

cerca de 2,61 N.m. Desta forma, a curva Mmax do servomotor escolhido deverá estar 

acima do ponto 2,61 N.m @ 1666,67 rpm; 

➢ Após cálculo da velocidade e binário efetivo (através de 6.18 e 6.19), a curva S1 (100 

K) do servomotor escolhido deverá estar acima do ponto calculado [36];  

➢ Por forma a que o motor apresente uma boa dinâmica, as razões de inércia também 

devem ser tidas em conta, não devendo ter um rácio entre inércia da carga e inércia do 

motor superior a 10 [50]. Requisito explicitado através da equação 6.20.  

 

𝑀𝑀𝑜𝑡,𝑒𝑓𝑓 = √
∑ 𝑀𝑀𝑜𝑡,𝑖

2 × ∆𝑡𝑖

𝑇
 

 

(6.18) 

 

𝑛𝑀𝑜𝑡,𝑒𝑓𝑓 =
∑

𝑛𝑀𝑜𝑡,𝑖,𝑖 + 𝑛𝑀𝑜𝑡,𝑓,𝑖

2 ×  ∆𝑡𝑖

𝑇
 

 

(6.19) 

 𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (no veio do motor)

𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
≤ 10 

 

(6.20) 

Substituindo tendo em conta os requisitos anteriormente explicitados, fica.  

𝑀𝑀𝑜𝑡,𝑒𝑓𝑓 = √
727,8

4000
= 0,43 𝑁. 𝑚 

𝑛𝑀𝑜𝑡,𝑒𝑓𝑓 =
2983731,75

4000
= 745,9 𝑟𝑝𝑚 

Aqui, o leitor poderá pensar que caso o espaçamento temporal entre ciclos de pintura seja 

maior que 4 segundos, devido à cadência de produção (por exemplo), e se houver recirculação 

entre ciclos de pintura, então o valor do binário efetivo e da velocidade poderão vir aumentados.  

Contudo, há que ter em conta que a recirculação apenas é ligada caso seja previsto que 

esta fique ativa mais de 2000 milissegundos, o que equivale a dizer que apenas é considerada 

caso o ciclo de pintura tenha uma duração igual ou superior a 6000 milissegundos. Para estas 

condições e fazendo as mesmas considerações, apenas tendo em conta esta afetação 

(recirculação de 2000 milissegundos), fica: 

𝑀𝑀𝑜𝑡,𝑒𝑓𝑓 = √
1004,26

6000
= 0,41 𝑁. 𝑚 

𝑛𝑀𝑜𝑡,𝑒𝑓𝑓 =
4608725,25

6000
= 768,1 𝑟𝑝𝑚 

Como para as velocidade de trabalho aqui envolvidas a curva de binário não tem 

alterações acentuadas com a velocidade, pode-se concluir que a situação sem recirculação para 

um tempo de ciclo de pintura de 4000 milissegundos é a mais nefasta e como tal será o caso 

tido em conta para o dimensionamento do servomotor.  
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Aplicando mais uma vez o coeficiente de segurança de 1,5, pelas razões já enunciadas 

anteriormente, fica: 

𝑀𝑀𝑜𝑡,𝑒𝑓𝑓 = 0,43 × 1,5 = 0,645 𝑁. 𝑚 

Portanto, o servomotor escolhido deverá ter uma curva S1 (100 K) acima do ponto 0,645 

N.m @ 745,9 rpm. 

Consultando o catálogo da Siemens de servomotores da gama 1FK7 Compact, encontra-

se o modelo 1FK7022-5AK71 que se coaduna com os requisitos pretendidos. As suas 

especificações técnicas são expostas através da Tabela 6.5.  

Tabela 6.5 – Especificações técnicas do servomotor escolhido.  

Potência nominal 0,38 kW 

Binário estático (100 K) 0,85 N.m 

Binário nominal (100 K) 0,6 N.m 

Binário máximo 3,4 N.m 

Velocidade máxima 10000 rpm 

Velocidade nominal 6000 rpm 

Momento de Inércia 0,35 kgcm2 

Binário @ 745,9 rpm (100 K) 0,82 N.m 

Mmax @ 1666,67 rpm 3,4 N.m 

 

Deve-se agora verificar se a condição relativa à razão de inércias é também verificada.  

Temos que o momento de inércia da carga é dado pela equação 6.21.  

 
𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(no veio do motor) = 𝐽𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟(à entrada) +

𝐽𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐽𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙ℎ𝑜 + 𝐽𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

202
 

(6.21) 

O momento de inércia do casquilho não é conhecido. Relativamente ao momento de 

inércia do acoplamento desenhado, o seu valor é dado pelo SolidWorks, o mesmo é válido para 

o momento de inércia do rotor da bomba que também foi desenhado nesse software. Para este 

último, aplicar-se-á um coeficiente de majoração uma vez o material não é perfeitamente 

conhecido e também pelo facto de que em funcionamento o valor do momento de inércia pode 

sofrer alterações devido ao comportamento do fluido.  

𝐽𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,21 kgcm2 

𝐽𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 4,33 kgcm2 (considerando o Alumínio mais denso)  

Aplicando um coeficiente de 𝑛 = 1,5 pelas razões anteriormente referidas, fica: 

𝐽𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 1,5 × 4,33 = 6,5 kgcm2 

Arbitrando um momento de inércia ao casquilho idêntico ao do acoplamento, uma vez 

que a massa e geometria não são muito distintas, fica: 

𝐽𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙ℎ𝑜 = 0,21 kgcm2 

Recuperando o valor do momento de inércia do redutor. 

𝐽𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 = 0,2 kgcm2 

É agora possível calcular o momento de inércia da carga do ponto de vista do motor. 
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𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0,2 +
0,21 + 0,21 + 6,5

400
= 0,2173 kgcm2 

Logo, a razão de inércia tem um valor de: 

𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
=

0,2173

0,35
= 0,62 ≤ 10 

 

Assim, conclui-se que este servomotor cumpre na totalidade com os requisitos 

pretendidos. Uma vez escolhido o servomotor, não é necessário fazer o posterior 

dimensionamento do drive, já que a própria Siemens indica para cada servomotor o hardware 

de controlo mais adequado.  

6.9. Síntese  

Neste capítulo foi possível acompanhar toda a fase de ensaios práticos realizados com 

vista a validar o sistema implementado.  

Assim, iniciou-se com a exploração do tema da dinâmica do servomotor, explicando o 

porquê da necessidade de uma elevada dinâmica e mostrando quais as alterações efetuadas por 

forma a obter uma dinâmica adequada e um bom comportamento em movimento contínuo.  

Antes de partir para a realização dos ensaios houve ainda oportunidade de formular as 

métricas de avaliação de desempenho a utilizar, recorrendo a bibliografia da área da metrologia. 

Posteriormente explicitou-se os testes inicias com e sem pistola de pulverização. Esses testes 

são marcados por não corresponderem às condições de parametrização reais uma vez que 

apenas pretendiam evidenciar algumas particularidades do sistema.  

Seguiu-se a determinação do modelo empírico para o fluido água, e a sua posterior 

validação com base nas métricas propostas. Uma vez validado o modelo empírico relativo ao 

fluido água, realizou-se o mesmo procedimento para o fluido separador. É com base nesses 

modelos que é construído o controlador em malha aberta do sistema. 

Em virtude da validação do modelo empírico para ambos os fluidos, estabeleceu-se 

considerações acerca da validade do sistema em si com vista a uma real implementação, uma 

vez que a validação do modelo empírico foi realizada em condições praticamente estáticas, algo 

que pode não ser conseguido num ambiente fabril ao qual se destina a máquina de pintura. 

Ainda dentro desta temática foi elaborado e apresentado um algoritmo estimador cuja função é 

realizar um controlo adaptativo cíclico do controlador de malha aberta, caso o erro esteja fora 

do intervalo aceitável. Assim, há a necessidade de utilização de caudalímetro para controlo do 

próprio processo, algo que vai contra àquilo que se pensava antes de partir para a elaboração da 

presente dissertação.  

Por último, conhecidos os requisitos da aplicação foi elaborado o dimensionamento do 

servomotor a utilizar caso a Gislotica pretenda aplicar o sistema em estudo numa máquina de 

pintura. Ficou ainda provado que o sistema implementado consegue cumprir o tempo de ciclo 

atual.  

Resta agora fazer uma reflexão sobre o trabalho elaborado – a acompanhar no capítulo 7. 
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7. Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

No lançamento deste projeto foi enunciado que o seu principal objetivo passava pelo 

estudo, desenvolvimento e demonstração de uma solução superior de doseamento. Esclareceu-

se desde logo que por “superior” entendia-se uma solução “muito boa” e não apenas melhor do 

qua atual. É importante clarificar esta nuance uma vez que os responsáveis da Gislotica nunca 

indicaram a performance do atual sistema uma vez que existia o receio dessa revelação provocar 

alguma “relaxamento” relativamente à análise crítica dos números do sistema aqui 

implementado.  

Relembrada esta nuance associada ao principal objetivo do projeto, importa referir que 

se está agora em condições de concluir a presente dissertação. Esta conclusão irá consistir numa 

análise ao trabalho desenvolvido, contrapondo-o com os objetivos propostos. 

Através do Capítulo 2 foi possível fazer o estudo bastante pormenorizado acerca do 

sistema atualmente utilizado, fazendo uma breve menção às características particulares dos 

fluidos separadores utilizados, e também de algum hardware específico do sistema de pintura. 

Contudo, o mais relevante e importante foi explicar as causas que levam à falta de rigor e quais 

as condições para estas ocorrerem. Este capítulo pode ser visto com um “Estado da Arte” 

relativamente ao sistema de pintura das máquinas da Gislotica.  

De seguida, por intermédio do Capítulo 3, foram lançadas as linhas orientadoras para a 

realização do projeto. Foi possível evidenciar e justificar as principais tecnologias usadas, tais 

como o servomotor e a bomba peristáltica. Aliás, em relação à bomba peristáltica realizou-se 

ainda uma pesquisa bibliográfica sobre a sua utilização na área médica, por forma a estudar 

eventuais particularidades associadas à sua utilização.  

Neste mesmo capítulo justificou-se a opção pela solução centralizada no que ao controlo 

de movimento diz respeito, tendo sido feito um estudo importante sobre o impacto na 

performance temporal do PLC, tecendo-se ainda considerações sobre que escolha fazer caso se 

estivesse perante outros cenários alternativos.  

Sendo os equipamentos da Siemens tão comumente utilizados num âmbito industrial, 

aproveitou-se o Capítulo 3 para apresentar grande parte das funcionalidades possibilitadas pelo 

seu recente software de programação – o TIA Portal. Finaliza-se o Capítulo 3 com um breve 

apanhado da rede industrial utilizada, Profinet, no qual é referida num contexto teórico e de 

utilização.  

Após se estabelecer o plano orientador que permitiu uma adequada instrução do autor (e 

eventualmente do leitor) passou-se para o Capítulo 4, no qual se expõe o generalidade do 

hardware a utilizar, explicando muitas das vezes as suas características e finalidades. As peças 

mecânicas desenhadas especificamente para este projeto são também apresentadas neste 

capítulo.  

Finalizada a apresentação do hardware era altura de expor a programação que leva a que 

este desempenhe as suas devidas funções. Desta forma é proposta uma primeira modelação 

comportamental, tendo em conta as vários requisitos já conhecidos. No mesmo sentido é 
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realizado o desenho da interface, necessária à parametrização e monitorização dos testes de 

pintura.  

Tendo já todas as ferramentas necessárias, partiu-se para a realização dos testes práticos 

nos quais se começou por avaliar a dinâmica do servomotor. Concluindo que esta não estava de 

acordo com o expectável, procedeu-se ao despiste das possíveis causas, explicando as alterações 

efetuadas e o porquê dessas alterações.  

Estando a dinâmica do servomotor validada, partiu-se para a formulação das métricas de 

avaliação de desempenho a utilizar. Para isso, recorreu-se a bibliografia especializada no âmbito 

da metrologia, possibilitando assim uma correta formulação. 

Iniciou-se de seguida os ensaios primordiais sem recorrer à pistola de pulverização por 

forma a avaliar a repetibilidade, a linearidade e a influência da velocidade da bomba peristáltica 

na situação mais simples possível.  

Tendo-se concluído que os resultados obtidos eram prometedores, passou-se para a 

utilização da pistola de pulverização, descobrindo-se de imediato novas particularidades que 

levaram ao ajuste do controlador elaborado no Capítulo 5.  

Após o conhecimento dessas particularidades, partiu-se para a determinação do modelo 

empírico para o fluido água tendo em conta a parametrização real das máquinas de pintura da 

Gislotica. Conhecendo o modelo empírico, era altura de o validar segundo as métricas 

propostas. 

Uma vez validado o modelo empírico para o fluido água, fez-se a mesma abordagem para 

o fluido separador, havendo neste caso a necessidade de fixar mais uma variável – a agitação. 

Determinou-se o modelo empírico e procedeu-se à sua validação, para condições estáticas. Os 

valores das métricas utilizadas mostram um sistema muito promissor, contudo são tecidas 

considerações sobre a validade do sistema num contexto industrial – no qual é muito difícil de 

obter condições estáticas. 

Posto isto, sugerem-se alguns conselhos a uma futura implementação e é idealizado um 

algoritmo estimador que caso o erro saia fora do intervalo aceitável faz um controlo adaptativo 

cíclico do controlador em malha aberta.  

Para finalizar, conhecidos os perfis de velocidade e binário requeridos pela aplicação faz-

se o dimensionamento do servomotor tendo em conta todas as particularidades envolvidas. Pelo 

meio consegue-se ainda provar que o sistema estudado é totalmente compatível com o tempo 

de ciclo atual das máquinas de pintura da Gislotica.  

Recordando de forma sucinta os objetivos inicialmente propostos: 

➢ Desenho das peças mecânicas necessárias ao correto acoplamento de toda a cadeia 

cinemática; 

➢ Projeto de um controlador e de uma interface adequada à aplicação; 

➢ Construção de uma banca dedicada ao sistema de pintura; 

➢ Demonstração do sistema através de ensaios práticos; 

➢ Apanhado sobre a tecnologia de controlo de movimento da Siemens.  

Confrontando o trabalho desenvolvido com os objetivos inicialmente propostos, chega-

se facilmente à conclusão de que estes foram cumpridos na sua totalidade.  

Assim, na opinião do autor, este trabalho revela-se de uma extrema importância e 

utilidade para as diferentes entidades aqui envolvidas. 
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Do ponto de vista da Gislotica  

Tendo em mãos um problema sério de falta de rigor do atual sistema, e partindo de uma 

situação de pouco conhecimento acerca do sistema a implementar, está agora no fim deste 

trabalho munida de informação e conhecimento suficiente para uma futura implementação 

numa máquina de pintura, uma vez que o sistema implementado apresentou excelentes 

resultados quando em condições estáticas. Todavia, na impossibilidade de conhecer ou medir 

todas as variáveis de influência sobre o processo e tendo em conta que o sistema é bastante 

suscetível a perturbações, foi proposto um procedimento a seguir pela Gislotica e que inclui um 

algoritmo de ajuste do modelo empírico às condições operativas. Ainda com vista à 

implementação, fica feito também o dimensionamento do servomotor (e consequentemente do 

drive) e o desenho das peças de acoplamento, ligação e suporte.  

Foi ainda realizada para futuros testes uma banca exclusivamente dedicada ao sistema de 

pintura, com elaboração do respetivo esquema elétrico.  

De realçar que após o trabalho desenvolvido o sistema vai entrar em testes exaustivos 

numa das fábrica do maior cliente da Gislotica.  

Do ponto de vista do autor  

➢ Familiarização com um ambiente de programação amplamente usado no mundo 

industrial – o TIA Portal; 

➢ Aperfeiçoamento do conhecimento de redes, assunto de assumido interesse para o autor; 

➢ Conhecimento profundo das possibilidades de controlo de movimento oferecidas pela 

Siemens; 

➢ Contacto prático com diverso material de automação industrial, tomando dessa forma 

contacto com algumas dificuldades de índole técnica; 

➢ Familiarização com o ambiente empresarial, que permitiu conhecer melhor os 

problemas de Engenharia que surgem com uma frequência elevada, munindo assim o 

seu autor de alguma experiência nesse âmbito;  

➢ Revisão de conhecimentos de desenho em construção mecânica, nomeadamente sob a 

forma de desenhos de definição. 

Do ponto de vista do leitor 

Do ponto de vista do leitor “tipo” esta poderá não ser a dissertação com um tema mais 

simples, interessante e relevante, contudo abordando um problema prático de Engenharia terá 

sempre a sua importância. Ainda nesse sentido, a análise comparativa entre controlo 

centralizado/descentralizado, a apresentação do TIA Portal e do drive S120 e os tutorias 

referentes ao Starter poderão ser de grande utilidade caso o leitor esteja a fazer o estudo ou vá 

utilizar equipamentos Siemens.  

7.1. Trabalhos futuros  

Dando a presente dissertação como finalizada, são agora sugeridas eventuais temáticas 

com vista à prossecução deste trabalho.  

Como concluído, o sistema aqui implementado apresenta uma performance muito 

promissora quando utilizado em condições estáticas de funcionamento, apresentando alguma 

sensibilidade a alterações dessas mesmas condições (perturbações). Nesse sentido, as sugestões 

para potenciais trabalhos futuros são: 

➢ Realização de testes rigorosos ao algoritmo de estimação aqui proposto com vista ao 

seu melhoramento (ou completa modificação); 



Acionamento de uma bomba peristáltica através de um servomotor num sistema de pintura de pneus 

 

98 

➢ Monitorização online de algumas das variáveis de influência (como temperatura ou 

nível de fluido no reservatório) e consequente inclusão dessa variável no modelo 

empírico;  

➢ Construção de um algoritmo que permita o self-tuning do sistema. Assim, através desse 

algoritmo e de um feedback dado por um caudalímetro devidamente calibrado seria 

encontrado o modelo empírico para os distintos intervalos de forma automática. Assim, 

numa possível inclusão deste sistema numa máquina de pintura, o seu esforço de 

instalação viria reduzido (sem necessidade de determinação manual do modelo 

empírico) e permitira correr esse algoritmo de self-tuning de uma forma periódica, por 

exemplo diariamente ou semanalmente, funcionando assim como uma calibração 

periódica;  

➢ Uma hipotética implementação do sistema numa máquina de pintura também seria de 

grande interesse para um possível trabalho, tendo o aluno que refazer a programação da 

máquina de pintura (nesse caso esta dissertação seria uma excelente base de apoio). O 

estudante poderia também ficar encarregue da comunicação com a rede da fábrica à qual 

se destinará a máquina de pintura e da comunicação com o braço robótico que suporta 

a pistola de pulverização (e consequente estudo de sincronismo entre o início de 

movimento do servomotor e início de movimento do braço robótico);  

➢ Numa abordagem alternativa à adotada na presente dissertação, pode ser dada uma 

maior ênfase ao estudo das técnicas de servocontrolo realizadas pela Siemens, aplicando 

distintas técnicas de otimização para uma dada situação, como por exemplo em [51], 

que só por si daria conteúdo para uma dissertação.  

Estas sugestões, entre outras possibilidades, poderão constituir trabalhos muito 

interessantes para futuros estudantes da unidade curricular “Dissertação” no âmbito de 

Automação e Robótica.  
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ANEXO A: Código SCL do algoritmo de controlo 

O presente anexo incluí o código SCL do algoritmo de controlo referido sumariamente 

no subcapítulo 6.7. Com a sua inclusão em anexo pretende-se tornar esta temática o mais 

completa possível, por forma a que possíveis trabalhos futuros encontrem aqui uma excelente 

base de apoio.  

FUNCTION_BLOCK "Algoritmo_controlo" 

{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' } 

VERSION : 0.1 

   VAR_INPUT  

      setpoint : Real; 

      caudalimetro : Real; 

      reset : Bool; 

      correr_controlo : Bool; 

(*variável com valor lógico alto no final de cada ciclo de pintura após 

a aferição por caudalímetro*) 

   END_VAR 

   VAR_OUTPUT  

      compensacao : Array[1..131] of Real; 

(*vetor que dará entrada noutro function block com vista a corrigir o 

deslocamento angular do servomotor. Assume valores diferentes para cada 

setpoint*) 

   END_VAR 

   VAR  

      Vetor_setpoint : Array[1..131] of Real := 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 

4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 

7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 

8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 

10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 

11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 

12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 

13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0; 

      n : Int; 

      i : Int; 

      correcao : Real; 

      transicao : Bool; 

      vetor_erro : Array[1..131]of Real; 
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   END_VAR 

BEGIN 

    IF #transicao THEN 

        FOR #i := 1 TO 131 DO 

            IF #vetor[#i] = #setpoint THEN 

                #n := #i; 

            END_IF; 

            ; 

        END_FOR; 

(*faz a procura no vetor pela posição do setpoint*) 

         

        IF ABS_REAL(#setpoint - #caudalimetro) >= 0.4 THEN 

            #vetor_erro[#n] := #setpoint - #caudalimetro; 

        ELSE 

            #vetor_erro[#n] := 0.0; 

        END_IF; 

(*avaliação do erro, caso seja maior ou igual que 0,4 escreve o erro na 

devida posição do vetor erro*) 

        IF #vetor_erro[#n] <> 0 THEN 

(*caso o erro seja maior ou igual que 0,4*) 

            IF #setpoint >= 2.0 AND #setpoint < 5.6 THEN 

               #correcao := 84.03 * (#vetor_erro[#n]); 

(*faz o cálculo do erro do deslocamento angular em função do erro de 

quantidade, tendo em conta o declive da reta que rege o intervalo, uma vez 

que a ordenada na origem se anulam na subtração*) 

            END_IF; 

            IF #setpoint >= 5.6 AND #setpoint <= 8.0 THEN 

                #correcao := 92.59 * (#vetor_erro[#n]); 

            END_IF; 

            IF #setpoint >= 8.1 AND #setpoint <= 15.0 THEN 

                #correcao := 68.03 * (#vetor_erro[#n]); 

            END_IF; 

            #compensacao[#n] := #compensacao[#n] + #correcao; 

(*faz o armazenamento do erro angular na devida posição do vetor 

compensacao, de realçar a natureza cumulativa deste vetor, o valor deste 

vetor será levado em conta no próximo cálculo de deslocamento angular para o 

respetivo setpoint*) 

            #vetor_erro[#n] := 0.0; 

        END_IF; 

    END_IF; 

    IF #reset THEN 

        FOR #i := 1 TO 131 DO 

            #compensacao[#i] := 0.0; 

  #vetor_erro[#i] := 0.0; 

        END_FOR; 
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    END_IF; 

(*possibilita fazer reset*) 

    "R_TRIG_DB_3"(CLK:=#correr_controlo, 

                  Q=>#transicao); 

END_FUNCTION_BLOCK 
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ANEXO B: Esquema elétrico do sistema de testes implementado 

O Anexo B inclui esquemas elétricos relativos a: 

➢ Fonte DC & Tomada. 

➢ Relê de segurança.  

➢ PLC, HMI, Switch & Power of I/Os.  

➢ I/Os distribuídos Parte 1.  

➢ I/Os distribuídos Parte 2.  

➢ I/Os distribuídos Parte 3.  

➢ I/Os distribuídos Parte 4.  

➢ Power unit (drive).  

➢ Motor module (drive).  

➢ Control unit (drive).  
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ANEXO C: Desenhos de definição 

O Anexo C inclui: 

➢ Desenho de definição do acoplamento. 

➢ Desenho de definição da flange parte 1. 

➢ Desenho de definição da flange parte 2. 

➢ Desenho de definição do suporte.  
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ANEXO D: Configurações a seguir em Starter 

A maior pormenorização dada a este software deve-se ao facto deste ser genericamente 

menos familiar e intuitivo em comparação com, por exemplo, o TIA Portal.  

D.1 Configuração e parametrização inicial do drive  

O software utilizado para toda a programação do presente sistema foi o TIA Portal na sua 

versão 14 e como tal a configuração e parametrização inicial do drive tem que ser feita num 

software à parte, o Starter. 

Serão apresentados de seguida todos os passos necessários percorrer no Starter para a 

adequada configuração do hardware.  

1. Após criação de um novo projeto através do clássico “Project” → “New”, deve-se 

adicionar a respetiva control unit, especificando o seu modelo, versão e endereço IP26, como se 

pode ver pela figura D.1.1.   

 

 

Figura D.1.1 – Configuração da control unit. 

 

                                                 

26 Caso o endereço IP não seja conhecido, este pode ser consultado e modificado em inúmeros softwares. 



Acionamento de uma bomba peristáltica através de um servomotor num sistema de pintura de pneus 

 

140 

2.  Após este passo é necessário adicionar o restante hardware relacionado com o controlo 

de movimento. Como se pode ver pela figura D.1.2, é necessário clicar em “Insert new drive”, 

abrindo assim uma espécie de assistente que permite adicionar e configurar o restante hardware. 

Nas duas primeiras janelas deve-se escolher o objeto do tipo “Servo” (em detrimento a 

“Vector”) relativo a controlo de velocidade com encoder.  

 

 

Figura D.1.2 – Restante configuração nomeadamente da estrutura de controlo. 

3. Nas próximas duas janelas, visíveis na figura D.1.3, deve-se escolher o motor module 

a utilizar. Neste caso trata-se de um motor module duplo, querendo isto dizer que pode alimentar 

até dois servomotores.  Na janela seguinte a esta, deve-se modificar o parâmetro p0864 para 

“1”. Este parâmetro deve assumir esse valor devido à topologia do hardware a utilizar, que não 

necessita que este seja definido exteriormente/manualmente. Um exemplo do caso contrário 

seria se a topologia incluísse mais do que uma control unit no mesmo barramento DC [41].  
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Figura D.1.3 – Configuração do restante hardware nomeadamente do motor module. 

4. Desta feita, devido ao motor module ser duplo, deve ser declarado qual dos eixo se 

pretende configurar, como se pode ver através da janela à esquerda na figura D.1.4. Neste caso, 

o servomotor responsável pelo acionamento da bomba está ligado à conexão X1 do módulo. 

Após este passo, seria necessário declarar o tipo de servomotor a utilizar, contudo como se sabe 

de antemão que o motor se liga via Drive-CLiQ ao motor module, então essa identificação será 

feita de forma automática, bastando para isso marcar a opção visível à direita na figura D.1.4.   

  

 

Figura D.1.4 – Configuração do restante hardware nomeadamente à esquerda indicando o eixo que se pretende 

controlar, e à direita indicado o motor a utilizar. 

5. Por forma a finalizar a configuração de hardware deve-se indicar se o motor tem ou 

não travão, e no caso de ter qual a configuração pretendida para este. Neste caso, como se pode 

ver à direita na figura D.1.5, escolheu-se o modo no qual o controlo do travão é feito de acordo 
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com a sequência normal. Em detrimento a esta configuração, havia a possibilidade do travão 

estar sempre aberto ou ser controlado através de uma variável externa. É ainda necessário a 

identificação do encoder que o motor possuí, contudo, relembrado que a ligação do motor ao 

motor module é feito via DRIVE-CLiQ esta identificação é feita de forma automática. 

 

Figura D.1.5 – Configuração do restante hardware, nomeadamente do travão (à esquerda) e do encoder (à 

direita). 

6. Por forma a finalizar este assistente de configuração basta agora escolher o telegrama 

pretendido para a comunicação via Profidrive. A escolha de telegrama deve ter em conta a 

funcionalidade pretendida para a aplicação e o facto de se pretender um controlo de movimento 

descentralizado, ou seja, a cargo do PLC. Neste caso, foi escolhido o telegrama 3 (ver figura 

D.1.6) pois é um dos vários telegramas adequados face aos requisitos. 

 

 

Figura D.1.6 – Finalização do assistente de configuração através da escolha de telegrama.   
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Uma vez que o hardware está configurado, basta agora seguir mais alguns passos básicos 

para se poder descarregar o projeto para o drive. 

7. Para efeitos de posterior configuração no PLC, deve ser conhecido qual o objeto em 

que se insere o eixo configurado. Esta informação está disponível através “Drives” → 

“Bomba_peristaltica” (nome dado ao eixo) → “Communication” → “Change”. Como se pode 

ver através da imagem D.1.7 o servomotor responsável pelo acionamento da bomba peristáltica 

ocupa o objeto nº1.  

 8. Desta feita, por forma a que haja comunicação entre o computador e a control unit 

deve-se alterar o ponto de acesso para device (ver figura D.1.8.). A janela onde tal pode ser 

alterado é obtida através de “Target System” → “Select Target Device…”, como se pode ver à 

esquerda na figura D.1.8.  

 

 

Figura D.1.8 – Alteração do ponto de acesso por forma a ser possível aceder à control unit.   

Figura D.1.7. – Determinação do nº do objeto relativo ao eixo configurado.  
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Todas as configurações necessárias estão agora concluídas, sendo que resta agora a 

transferência do projeto para a control unit. 

É importante referir que o presente “tutorial” foi a forma encontrada para a correta 

configuração após bastante pesquisa bibliográfica, não querendo isto dizer que não haja 

métodos alternativos e/ou mais simples. 

Após estes passos no Starter, basta a nível do TIA Portal ser coerente com a configuração 

anterior. Os principais passos a serem dados no TIA Portal serão explicitados de seguida.  

1. Após adição da control unit no projeto do TIA Portal deve-se adicionar o módulo 

“DO_SERVO” no slot nº1, uma vez que do lado do Starter o eixo a controlar ocupa também o 

objeto nº1. É obrigatório que acha coerência nessa declaração. Tal situação é traduzida através 

da figura D.1.9.   

 

Figura D.1.9 – Adição do módulo “DO_SERVO” no slot correto. 

2. Deve-se adicionar ao módulo “DO_SERVO” o telegrama para comunicação, 

disponível nos “submódulos”. Mais uma vez deve haver coerência entre o estabelecido no 

Starter e o estabelecido em TIA Portal. Uma vez que na configuração do Starter foi escolhido 

o telegrama 3, no TIA Portal escolhe-se também o telegrama 3, como se pode ver através da 

figura D.1.10.  
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Figura D.1.10 – Adição ao módulo “DO_SERVO” do telegrama para comunicação. 

 3. Os passos posteriores a seguir em TIA Portal são todos bastante mais intuitivos e 

simples, e como tal o presente “tutorial” termina aqui.  
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D.2 Configuração da solução de segurança por software.   

Na presente dissertação foi enunciado que uma das várias soluções de segurança 

contempladas no sistema de testes era materializada por software e servia para assegurar a 

paragem do servomotor aquando da atuação do botão de emergência.  

Este “tutorial” serve sobretudo como guia para as configurações necessárias para se obter 

tal funcionalidade.  

1. Através de “Functions” → “Safety Integrated” chega-se ao menu que possibilita a 

configuração das distintas soluções de segurança associadas a esse eixo. Neste caso deve-se 

selecionar “Basic functions via onboard terminals”, como se pode ver através da imagem D.2.1, 

uma vez que a solução a configurar usa precisamente os terminais da control unit e do motor 

module, sendo que dessa forma apenas é possibilitado a utilização das funções básicas de 

segurança.   

 

Figura D.2.1 – Função de segurança a escolher.  

2. É agora vez de escolher o terminal da control unit ao qual pretendemos dar a função 

de segurança. Neste caso foi escolhido o terminal X122.2/X122.1 (ver figura D.2.2), contudo 

poderia ter sido escolhido outro qualquer sem perda de validade. É a este terminal da control 

unit que se liga o contacto normalmente fechado do botão de emergência.   
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Figura D.2.2 – Escolha do terminal da control unit para input do botão de emergência. 

 

3. Não obstante, o ponto elétrico referido no passo anterior deve ser também ligado a um 

terminal do motor module, como evidenciado através do esquema lógico de segurança presente 

na figura D.2.3. Desta feita, em respeito ao terminal do motor module não há possibilidade de 

escolha, devendo ser ligado ao 3º terminal de X21 ou X22, consoante o eixo a configurar, uma 

vez que se trata de um módulo duplo.  

1)

2)

3)

 

Figura D.2.3 – Esquema lógico das funções básicas de segurança via onboard terminals. 
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4. A figura D.2.3 desperta ainda para outras particularidades interessantes como por 

exemplo as várias possibilidades disponibilizadas dentro das funções básicas de segurança. A 

tabela D.2.1 faz uma boa síntese dessas possibilidades.  

Tabela D.2.1 – As várias funções básicas disponibilizadas.  

Nome Função Descrição 

 

STO 

 

Safe Torque Off 

- Garante a interrupção 

segura da alimentação do 

motor; 

- Previne que o drive 

reinicie; 

 

SBC 

 

Safe brake control 

- Apenas possível em 

motores com travão; 

- Funciona em conjunto com 

STO; 

 

SS1 

 

Safe Stop 1 

- Faz a paragem de 

emergência segundo a rampa 

OFF3; 

- Apenas ativo durante um 

delay time, sendo que depois 

é ativo o STO; 

5. Assim, de destacar ainda na figura D.2.3 a configuração das distintas funções de 

segurança. Através de 3) é ativo a função de segurança SBC uma vez que o presente motor 

possuí travão. Esta função irá funcionar em conjunto com STO, 1 segundo após a ativação do 

botão de emergência (configurado em 1). Nesse intervalo de tempo irá ser desencadeada a 

função SS1, na qual acontece a paragem segundo a rampa OFF3 (comportamento configurado 

em 2).  

6. Já relativamente à configuração da rampa OFF3, esta pode ser feita através da expert 

list, por exemplo.  
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ANEXO E: Resultados pormenorizados dos ensaios práticos 

E.1 Resultados dos ensaios sem pistola de pulverização para as velocidades de 
0,25 e 1 rotação por segundo 

Tabela E.1.1 – Resultados dos vários ensaios, sem pistola de pulverização, velocidade 0,25 rps. 

Nº de rotações 0,5 0,75 1 1,5 2 

1º ensaio [g] 5,0 7,8 10,1 14,9 19,5 

2º ensaio [g] 5,0 7,3 10,0 15,0 19,3 

3º ensaio [g] 5,1 7,9 10,0 15,0 19,7 

4º ensaio [g] 5,0 7,3 10,3 15,0 19,9 

5º ensaio [g] 5,2 7,8 10,1 15,0 19,7 

Média [g] 5,06 7,62 10,1 15,0 19,6 

Maior desvio (g) 0,2 0,6 0,3 0,1 0,6 

Desvio padrão 

(g) 

0,08 0,26 0,11 0,04 0,20 

 

Tabela E.1.2 – Resultados dos vários ensaios, sem pistola de pulverização, velocidade 1 rps. 

Nº de rotações 0,5 0,75 1 1,5 2 

1º ensaio [g] 4,7 7,1 9,8 14,4 18,8 

2º ensaio [g] 4,6 7,5 9,6 14,0 18,7 

3º ensaio [g] 4,9 6,9 9,1 14,1 18,6 

4º ensaio [g] 4,7 7,8 9,7 13,9 18,7 

5º ensaio [g] 4,9 6,9 9,5 14,1 18,8 

Média [g] 4,76 7,24 9,54 14,1 18,72 

Maior desvio (g) 0,3 0,9 0,7 0,5 0,2 

Desvio padrão 

(g) 

0,12 0,36 0,24 0,17 0,07 
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E.2 Resultados pormenorizados com vista à obtenção do modelo empírico, fluido 
água, intervalo ]8; 15] g 

Tabela E.2.1 – Obtenção do modelo empírico, fluido água, ]8; 15] g.  

Deslocamento 

(°) 

1º ensaio 

[g] 

2º ensaio 

[g] 

3º ensaio 

[g] 

4º ensaio 

[g] 

5º ensaio 

[g] 

Média 

[g] 

180 7,5 7,4 7,6 7,6 7,6 7,54 

220 8,2 8,4 8,6 8,6 8,6 8,48 

260 8,9 8,7 8,9 8,9 8,8 8,84 

300 9,0 9,0 9,2 9,2 9,2 9,12 

340 9,4 9,4 9,4 9,5 9,4 9,42 

380 9,7 10,0 9,8 9,9 9,9 9,86 

420 10,4 10,4 10,3 10,5 10,2 10,36 

460 10,8 10,7 10,7 10,7 10,8 10,74 

500 11,1 11,1 11,1 11,1 11,3 11,14 

540 11,7 11,6 11,7 11,6 11,7 11,66 

580 12,0 12,0 12,2 12,2 12,1 12,1 

620 12,5 12,7 12,5 12,8 12,5 12,6 

660 13,0 13,1 12,9 13,0 13,1 13,02 

700 13,4 13,7 13,7 13,4 13,7 13,58 

740 14,0 14,2 14,1 13,9 13,9 14,02 

780 14,4 14,6 14,4 14,6 14,3 14,46 

820 14,8 14,7 14,8 15,1 14,8 14,84 

860 15,3 15,3 15,4 15,3 15,3 15,32 
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E.3 Resultados pormenorizados com vista à obtenção do modelo empírico, fluido 
água, intervalo ]5,3; 8] g 

Tabela E.3.1 – Obtenção do modelo empírico, fluido água, ]5,3; 8] g.  

Deslocamento 

(°) 

1º ensaio 

[g] 

2º ensaio 

[g] 

3º ensaio 

[g] 

4º ensaio 

[g] 

5º ensaio 

[g] 

Média 

[g] 

200 5,3 5,5 5,3 5,4 5,3 5,36 

220 5,5 5,6 5,5 5,5 5,6 5,54 

240 5,6 5,6 5,5 5,7 5,7 5,62 

260 5,9 5,8 6,0 5,9 5,7 5,86 

280 6,2 6,0 6,1 6,1 5,0 6,08 

300 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,22 

320 6,4 6,5 6,5 6,4 6,5 6,46 

340 6,5 6,7 6,7 6,5 6,6 6,6 

360 6,7 6,9 6,8 6,9 6,8 6,82 

380 6,9 7,1 7,0 6,9 7,0 6,98 

400 7,1 7,3 7,0 7,2 7,1 7,14 

420 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,38 

440 7,4 7,4 7,4 7,4 7,6 7,44 

460 7,7 7,5 7,7 7,7 7,7 7,66 

480 8,0 8,1 8,0 7,9 8,1 8,02 
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E.4 Resultados pormenorizados com vista à obtenção do modelo empírico, fluido 
água, intervalo [2; 5,3] g 

Tabela E.4.1 – Obtenção do modelo empírico, fluido água, [2; 5,3] g.   

Deslocamento 

(°) 

1º ensaio 

[g] 

2º ensaio 

[g] 

3º ensaio 

[g] 

4º ensaio 

[g] 

5º ensaio 

[g] 

Média 

[g] 

30 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 

50 2,4 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 

70 2,4 2,7 2,5 2,6 2,3 2,5 

90 2,5 2,9 2,6 2,9 2,7 2,72 

110 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,06 

130 3,1 3,3 3,1 3,0 3,2 3,14 

150 3,5 3,3 3,6 3,3 3,5 3,44 

170 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,56 

190 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,56 

210 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,74 

230 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 3,84 

250 4,1 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1 

270 4,2 4,3 4,3 4,2 4,1 4,22 

290 4,6 4,4 4,4 4,5 4,5 4,48 

310 4,5 4,4 4,5 4,6 4,6 4,52 

330 4,7 4,9 5,0 5,0 5,1 4,94 

350 5,2 5,3 5,4 5,4 5,3 5,32 
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E.5 Resultados pormenorizados com vista à validação do modelo empírico para o 
fluido água, intervalo de ]8; 15] g  

Tabela E.5.1 – Resultados obtidos, fluido água, intervalo [8,1; 9,2] g.  

Setpoint 

[g] 

8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 

1º ensaio 

[g] 

7,9 8,2 8,3 8,3 8,5 8,7 8,8 8,8 8,9 9,1 9,2 9,2 

2º ensaio 

[g] 

8,0 8,0 8,3 8,4 8,3 8,6 8,8 8,8 9,0 9,1 9,1 9,3 

3º ensaio 

[g] 

8,2 8,0 8,1 8,2 8,5 8,5 8,6 8,8 9,1 9,0 9,1 9,4 

Média [g] 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,6 8,7 8,8 9,0 9,1 9,1 9,3 

Exatidão 

média (%) 

98,4 98,4 99,2 98,8 99,2 99,2 98,9 100 98,9 99,3 99,6 98,9 

Pior 

exatidão 

(%) 

97,5 97,6 97,6 97,6 97,6 98,8 98,9 100 97,8 98,9 98,9 97,8 

Desvio 

padrão (g) 

0,12 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0 0,08 0,04 0,04 0,08 

Maior 

desvio (g) 

0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,2 

 

Tabela E.5.2 – Resultados obtidos, fluido água, intervalo [9,3; 10,4] g. 

Setpoint 

[g] 

9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 

1º ensaio 

[g] 

9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 10,0 10,2 10,2 10,3 10,4 10,3 10,5 

2º ensaio 

[g] 

9,4 9,6 9,6 9,6 9,8 9,9 10,1 10,3 10,2 10,3 10,3 10,4 

3º ensaio 

[g] 

9,4 9,4 9,6 9,7 9,8 9,9 10,1 10,1 10,2 10,3 10,5 10,5 

Média [g] 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,5 

Exatidão 

média (%) 

98,9 98,9 98,9 99,3 99,3 98,6 97,6 98,0 98,7 98,7 99,4 99,4 

Pior 

exatidão 

(%) 

98,9 97,9 98,9 99,0 99,0 98,0 97,0 97,0 98,0 98,0 98,1 99,0 

Desvio 

padrão (g) 

0 0,08 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,09 0,04 

Maior 

desvio (g) 

0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
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Tabela E.5.3 – Resultados obtidos, fluido água, [10,5; 11,6] g.  

 

Tabela E.5.4 – Resultados obtidos, fluido água, [11,7; 12,8] g.   

 

 

 

 

Setpoint 

[g] 

10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 

1º ensaio 

[g] 

10,5 10,7 10,9 11,0 11,1 11,0 11,2 11,2 11,4 11,4 11,6 11,7 

2º ensaio 

[g] 

10,7 10,8 10,9 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,4 11,4 11,7 11,8 

3º ensaio 

[g] 

10,8 10,7 10,7 10,9 11,0 11,2 11,1 11,3 11,3 11,6 11,7 11,6 

Média [g] 10,7 10,7 10,8 11,0 11,1 11,1 11,2 11,2 11,4 11,5 11,7 11,7 

Exatidão 

média (%) 

98,4 98,7 98,8 98,1 98,5 99,1 99,4 99,7 99,4 99,4 98,6 99,1 

Pior 

exatidão 

(%) 

97,1 98,1 98,1 97,2 98,2 98,2 99,1 99,1 99,1 98,2 98,3 98,3 

Desvio 

padrão (g) 

0,12 0,04 0,09 0,08 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,09 0,04 0,08 

Maior 

desvio (g) 

0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

Setpoint 

[g] 

11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 

1º ensaio 

[g] 

11,8 12,0 12,2 12,1 12,3 12,3 12,5 12,6 12,7 12,7 12,7 12,8 

2º ensaio 

[g] 

11,8 11,9 12,0 12,0 12,3 12,4 12,5 12,5 12,6 12,7 12,7 12,7 

3º ensaio 

[g] 

11,7 12,0 12,0 12,2 12,3 12,3 12,4 12,6 12,6 12,6 12,8 12,8 

Média [g] 11,8 12,0 12,1 12,1 12,3 12,3 12,5 12,6 12,6 12,7 12,7 12,8 

Exatidão 

média (%) 

99,4 98,6 98,6 99,2 98,3 98,9 98,6 98,7 98,9 99,5 99,7 99,7 

Pior 

exatidão 

(%) 

99,1 98,3 97,4 98,3 98,3 98,4 98,4 98,4 98,4 99,2 99,2 99,2 

Desvio 

padrão (g) 

0,04 0,04 0,09 0,08 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Maior 

desvio (g) 

0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Tabela E.5.5 – Resultados obtidos, fluido água, intervalo [12,9; 14,0] g.  

Setpoint 

[g] 

12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 

1º ensaio 

[g] 

12,8 13,0 13,2 13,3 13,3 13,4 13,6 13,8 13,8 13,8 14,0 13,9 

2º ensaio 

[g] 

12,8 12,9 13,3 13,3 13,4 13,5 13,7 13,8 13,8 14,1 13,9 14,1 

3º ensaio 

[g] 

12,9 13,1 13,2 13,3 13,4 13,7 13,5 13,6 13,9 14,0 14,1 14,0 

Média [g] 12,8 13,0 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 14,0 14,0 14,0 

Exatidão 

média (%) 

99,5 99,5 99,0 99,2 99,5 99,0 99,3 99,0 99,0 98,8 99,3 99,5 

Pior 

exatidão 

(%) 

99,2 99,2 98,5 99,2 99,2 97,8 98,5 98,5 98,5 97,8 98,6 99,3 

Desvio 

padrão (g) 

0,04 0,08 0,04 0 0,04 0,12 0,08 0,09 0,04 0,12 0,08 0,08 

Maior 

desvio (g) 

0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 

 

Tabela E.5.6 – Resultados obtidos, fluido água, intervalo [14,1; 15,0] g  

Setpoint 

[g] 

14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 

1º ensaio 

[g] 

14,0 14,3 14,4 14,4 14,7 14,7 14,8 14,9 15,1 15,1 

2º ensaio 

[g] 

14,1 14,4 14,4 14,5 14,8 14,7 14,8 14,8 15,0 15,1 

3º ensaio 

[g] 

14,1 14,3 14,5 14,5 14,7 14,8 14,8 14,8 15,0 15,0 

Média [g] 14,1 14,3 14,4 14,5 14,7 14,7 14,8 14,8 15,0 15,1 

Exatidão 

média (%) 

99,8 99,1 99,1 99,5 98,4 99,1 99,3 99,8 99,1 99,6 

Pior 

exatidão 

(%) 

99,3 98,6 98,6 99,3 97,9 98,6 99,3 99,3 98,7 99,3 

Desvio 

padrão (g) 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0 0,04 0,04 0,04 

Maior 

desvio (g) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 
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E.6 Resultados pormenorizados com vista à validação do modelo empírico para o 
fluido água, intervalo de ]5,3; 8] g 

Tabela E.6.1 – Resultados obtidos, fluido água, intervalo [5,4; 6,5] g. 

Setpoint 

[g] 

5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 

1º ensaio 

[g] 

5,5 5,3 5,5 5,5 5,8 5,8 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 

2º ensaio 

[g] 

5,6 5,5 5,7 5,7 5,8 5,9 5,8 6,0 6,1 6,4 6,6 6,6 

3º ensaio 

[g] 

5,4 5,4 5,6 5,6 5,6 6,0 5,9 6,0 6,2 6,3 6,7 6,7 

Média [g] 5,5 5,4 5,4 5,6 5,7 5,9 5,9 6,0 6,2 6,3 6,6 6,6 

Exatidão 

média (%) 

98,1 98,2 97,0 98,2 98,9 98,9 97,8 98,9 99,5 99,5 97,4 97,9 

Pior 

exatidão 

(%) 

96,3 96,4 94,6 96,5 96,6 98,3 96,7 98,4 98,4 98,4 95,3 96,9 

Desvio 

padrão (g) 

0,08 0,08 0,12 0,08 0,09 0,08 0,12 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 

Maior 

desvio (g) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 

 

Tabela E.6.2 – Resultados obtidos, fluido água, intervalo [6,6; 7,6] g. 

Setpoint 

[g] 

6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 

1º ensaio 

[g] 

6,8 6,9 7 6,9 7,2 7,2 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 

2º ensaio 

[g] 

6,9 6,8 6,9 6,9 7,2 7,1 7,3 7,3 7,5 7,6 7,6 

3º ensaio 

[g] 

6,6 6,8 6,9 7,2 7,1 7,2 7,3 7,6 7,5 7,5 7,6 

Média [g] 6,8 6,8 6,9 7,0 7,2 7,2 7,3 7,5 7,5 7,6 7,6 

Exatidão 

média (%) 

97,5 98,0 98,0 98,6 97,6 99,1 98,1 97,7 98,6 99,1 100,0 

Pior 

exatidão 

(%) 

95,5 97,0 97,1 95,7 97,1 98,6 97,2 95,9 98,6 98,7 100,0 

Desvio 

padrão (g) 

0,12 0,04 0,04 0,14 0,04 0,04 0,04 0,12 0 0,04 0 

Maior 

desvio (g) 

0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0,1 0 
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Tabela E.6.3 – Resultados obtidos, fluido água, intervalo [7,7; 8,0] g. 

Setpoint 

[g] 

7,7 7,8 7,9 8,0 

1º ensaio 

[g] 

7,6 7,7 7,8 8,2 

2º ensaio 

[g] 

7,7 7,7 7,9 8,0 

3º ensaio 

[g] 

7,8 7,8 7,9 8,0 

Média [g] 7,7 7,7 7,9 8,1 

Exatidão 

média (%) 

99,1 99,1 99,6 99,2 

Pior 

exatidão 

(%) 

98,7 98,7 98,7 97,5 

Desvio 

padrão (g) 

0,08 0,04 0,04 0,09 

Maior 

desvio (g) 

0,2 0,1 0,1 0,2 
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E.7 Resultados pormenorizados com vista à validação do modelo empírico para o 
fluido água, intervalo de [2; 5,3] g 

Tabela E.7.1 – Resultados obtidos, fluido água, intervalo [2,0; 3,1] g. 

Setpoint 

[g] 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 

1º ensaio 

[g] 

1,9 2,1 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 2,7 2,6 2,7 2,8 2,9 

2º ensaio 

[g] 

2,2 2,2 2,4 2,5 2,5 2,3 2,6 2,5 2,5 2,8 2,9 3,2 

3º ensaio 

[g] 

2,1 2,0 2,0 2,5 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,7 2,9 3,1 

Média [g] 2,1 2,1 2,2 2,5 2,4 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,9 3,1 

Exatidão 

média (%) 

93,3 96,8 92,4 92,8 97,2 93,3 97,4 96,3 91,7 94,3 95,6 96,8 

Pior 

exatidão 

(%) 

90,0 95,2 90,9 91,3 95,8 92,0 92,3 92,6 89,3 93,1 93,3 93,5 

Desvio 

padrão (g) 

0,12 0,08 0,17 0,04 0,08 0,04 0,09 0,08 0,04 0,04 0,04 0,12 

Maior 

desvio (g) 

0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 

 

Tabela E.7.2 – Resultados obtidos, fluido água, intervalo [3,2; 4,3] g. 

Setpoint 

[g] 

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 

1º ensaio 

[g] 

3,0 3,3 3,3 3,3 3,7 3,7 3,7 4,0 4,1 4,1 4,0 4,4 

2º ensaio 

[g] 

3,1 3,4 3,3 3,4 3,7 3,7 3,8 3,9 4,2 4,3 4,1 4,3 

3º ensaio 

[g] 

3,2 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 3,8 4,1 4,0 4,1 4,3 4,4 

Média [g] 3,1 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1 4,4 

Exatidão 

média (%) 

96,9 98,0 98,0 96,2 97,2 99,1 99,1 97,4 97,5 98,4 96,8 98,4 

Pior 

exatidão 

(%) 

93,8 97,0 97,1 94,3 97,2 97,3 97,4 94,9 95,0 95,1 95,2 97,7 

Desvio 

padrão (g) 

0,08 0,08 0,04 0,04 0,09 0,04 0,04 0,08 0,08 0,09 0,12 0,04 

Maior 

desvio (g) 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
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Tabela E.7.3 – Resultados obtidos, fluido água, intervalo [4,4; 5,3] g. 

Setpoint 

[g] 

4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 

1º ensaio 

[g] 

4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 5,0 5,2 5,2 5,1 5,3 

2º ensaio 

[g] 

4,6 4,5 4,8 4,7 4,9 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2 

3º ensaio 

[g] 

4,5 4,5 4,7 4,8 4,9 4,8 5,1 5,1 5,3 5,6 

Média [g] 4,5 4,5 4,7 4,7 4,9 4,9 5,1 5,2 5,2 5,4 

Exatidão 

média (%) 

97,0 99,3 97,1 99,3 98,6 98,6 98,0 98,7 98,7 97,5 

Pior 

exatidão 

(%) 

95,5 97,8 95,7 97,9 97,9 98,0 96,0 98,0 98,0 94,3 

Desvio 

padrão (g) 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 0,04 0,08 0,17 

Maior 
desvio (g) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 
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E.8 Resultados pormenorizados com vista à obtenção do modelo empírico, fluido 
separador, intervalo ]8; 15] g 

Tabela E.8.1 – Obtenção do modelo empírico, fluido separador, ]8; 15] g.   

Deslocamento 

(°) 

1º ensaio 

[g] 

2º ensaio 

[g] 

3º ensaio 

[g] 

Média 

[g] 

240 7,9 7,7 7,7 7,77 

260 8,1 8,2 7,9 8,07 

280 8,6 8,6 8,5 8,57 

300 8,7 8,6 9,0 8,77 

320 8,9 9,0 9,3 9,07 

340 9,4 9,4 9,5 9,43 

360 9,4 9,6 9,6 9,53 

380 10,1 10,1 10,3 10,17 

400 10,3 10,6 10,2 10,37 

420 10,7 10,6 10,9 10,73 

440 11,0 10,9 11,1 11,0 

460 11,1 11,2 11,4 11,23 

480 11,4 11,5 11,6 11,5 

500 11,9 12,0 11,6 11,83 

520 12,2 12.1 12,1 12,13 

540 12,5 12,5 12,5 12,5 

560 12,7 12,7 12,9 12,77 

580 13,0 12,7 12,7 12,8 

600 13,0 13,2 13,1 13,1 

620 13,5 13,7 13,8 13,7 

640 13,7 13,7 13,9 13,77 

660 14,2 13,9 13,9 14,0 

680 14,6 14,4 14,4 14,47 

700 14,7 14,8 14,7 14,73 

720 14,9 14,7 14,9 14,83 

740 15,2 15,3 15,3 15,3 
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E.9 Resultados pormenorizados com vista à obtenção do modelo empírico, fluido 
separador, intervalo ]5,5; 8] g 

Tabela E.9.1 – Obtenção do modelo empírico, fluido separador, [5,6; 8] g.   

Deslocamento 

(°) 

1º ensaio 

[g] 

2º ensaio 

[g] 

3º ensaio 

[g] 

Média 

[g] 

210 5,6 5,6 5,6 5,6 

230 5,9 5,7 5,8 5,8 

250 6,1 6,1 6,1 6,1 

270 6,0 6,3 6,3 6,2 

290 6,4 6,3 6,3 6,33 

310 6,7 6,8 6,7 6,73 

330 6,8 6,9 7,0 6,9 

350 7,2 7,1 7,1 7,13 

370 7,2 7,1 7,5 7,27 

390 7,4 7,5 7,9 7,6 

410 7,8 7,7 7,8 7,77 

430 7,9 8,1 7,9 7,97 

450 8,3 8,2 8,2 8,23 
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E.10 Resultados pormenorizados com vista à obtenção do modelo empírico, fluido 
separador, intervalo [2; 5,5] g 

Tabela E.10.1 – Obtenção do modelo empírico, fluido separador, [2; 5,5] g.    

Deslocamento 

(°) 

1º ensaio 

[g] 

2º ensaio 

[g] 

3º ensaio 

[g] 

Média 

[g] 

15 2,1 2,2 1,9 2,07 

35 2,2 2,0 2,4 2,2 

55 2,5 2,7 2,5 2,57 

75 2,7 2,6 2,6 2,63 

95 2,9 3,3 3,1 3,1 

115 3,2 3,4 3,4 3,33 

135 3,4 3,4 3,4 3,4 

155 3,7 4,0 3,7 3,8 

175 4,0 4,1 4,0 4,03 

195 4,4 4,3 4,1 4,27 

215 4,7 4,3 4,7 4,57 

235 4,7 4,7 4,7 4,7 

255 4,7 4,8 4,9 4,8 

275 5,1 5,0 5,3 5,13 

295 5,3 5,4 5,3 5,33 

315 5,7 5,6 5,6 5,63 
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E.11 Resultados pormenorizados com vista à validação do modelo empírico para 
o fluido separador, intervalo de ]8; 15] g 

Tabela E.11.1 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [8,1; 9,2] g. 

Setpoint 

[g] 

8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 

1º ensaio 

[g] 

8,1 8,3 8,4 8,6 8,7 9,0 8,8 9,0 9,0 9,1 9,1 9,3 

2º ensaio 

[g] 

8,0 8,4 8,4 8,4 8,6 8,8 8,9 8,9 9,0 9,2 9,3 9,3 

3º ensaio 

[g] 

8,2 8,3 8,5 8,4 8,6 8,8 8,9 8,9 9,1 9,0 9,3 9,3 

Média [g] 8,1 8,3 8,4 8,5 8,6 8,9 8,9 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 

Exatidão 

média (%) 

99,2 98,4 98,4 99,2 98,4 96,9 98,1 98,5 98,5 98,9 98,5 98,9 

Pior 

exatidão 

(%) 

98,8 97,6 97,6 97,6 97,6 95,3 97,7 97,7 97,7 97,8 97,8 98,9 

Desvio 

padrão (g) 

0,08 0,04 0,04 0,09 0,04 0,09 0,04 0,04 0,04 0,08 0,09 0 

Maior 

desvio (g) 

0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 

 

Tabela E.11.2 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [9,3; 10,4] g. 

Setpoint 

[g] 

9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 

1º ensaio 

[g] 

9,4 9,4 9,6 9,8 9,7 9,9 9,8 10,3 10,1 10,3 10,4 10,5 

2º ensaio 

[g] 

9,3 9,4 9,5 9,8 9,8 9,8 10,0 10,0 10,2 10,3 10,3 10,4 

3º ensaio 

[g] 

9,3 9,5 9,6 9,7 9,9 9,8 9,9 10,0 10,3 10,4 10,4 10,4 

Média [g] 9,3 9,4 9,6 9,8 9,8 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3 10,4 10,4 

Exatidão 

média (%) 

99,6 99,6 99,3 98,3 99,0 99,7 99,3 99,0 99,0 98,7 99,4 99,7 

Pior 

exatidão 

(%) 

98,9 98,9 98,9 97,9 97,9 99,0 99,0 97,0 98,0 98,0 99,0 99,0 

Desvio 

padrão (g) 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,04 0,08 0,14 0,08 0,04 0,04 0,04 

Maior 

desvio (g) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 
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Tabela E.11.3 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [10,5; 11,6] g. 

Setpoint 

[g] 

10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 

1º ensaio 

[g] 

10,4 10,4 10,7 10,8 11,0 11,2 11,3 11,5 11,5 11,5 11,7 11,8 

2º ensaio 

[g] 

10,5 10,6 10,8 10,7 11,1 11,1 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,7 

3º ensaio 

[g] 

10,5 10,7 10,7 10,9 11,1 11,1 11,2 11,2 11,6 11,6 11,7 11,7 

Média [g] 10,5 10,6 10,7 10,8 11,1 11,1 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,7 

Exatidão 

média (%) 

99,7 99,1 99,7 99,4 98,5 98,8 98,5 98,5 97,9 98,5 98,3 98,9 

Pior 

exatidão 

(%) 

99,0 98,1 99,1 99,1 98,2 98,2 98,2 97,3 97,3 98,2 98,3 98,3 

Desvio 

padrão (g) 

0,04 0,12 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 0,04 0 0,04 

Maior 

desvio (g) 

0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0,1 

 

Tabela E.11.4 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [11,7; 12,8] g. 

Setpoint 

[g] 

11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 

1º ensaio 

[g] 

11,8 11,8 11,8 12,0 12,1 12,5 12,4 12,3 12,6 12,7 12,7 13,0 

2º ensaio 

[g] 

11,8 11,9 12,0 12,1 12,3 12,2 12,4 12,4 12,4 12,7 12,7 13,1 

3º ensaio 

[g] 

11,7 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,3 12,4 12,5 12,6 12,9 12,9 

Média [g] 11,8 11,9 11,9 12,1 12,2 12,3 12,4 12,4 12,5 12,7 12,8 13,0 

Exatidão 

média (%) 

99,4 99,4 99,2 99,4 99,2 98,9 99,5 99,7 99,5 99,5 99,5 98,4 

Pior 

exatidão 

(%) 

99,1 99,2 99,2 99,2 98,3 97,5 99,2 99,2 99,2 99,2 98,4 97,7 

Desvio 

padrão (g) 

0,04 0,04 0,09 0,04 0,08 0,12 0,04 0,04 0,08 0,04 0,09 0,08 

Maior 

desvio (g) 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 
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Tabela E.11.5 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [12,9; 14,0] g. 

Setpoint 

[g] 

12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 

1º ensaio 

[g] 

13,0 13,1 13,3 13,4 13,4 13,5 13,5 13,8 13,9 14,0 14,0 14,0 

2º ensaio 

[g] 

13,0 13,1 13,1 13,3 13,5 13,4 13,7 13,8 13,8 13,9 13,9 14,0 

3º ensaio 

[g] 

13,2 13,2 13,1 13,3 13,4 13,4 13,9 13,7 13,8 14,0 14,1 14,2 

Média [g] 13,1 13,1 13,2 13,3 13,4 13,4 13,7 13,8 13,8 14,0 14,0 14,1 

Exatidão 

média (%) 

98,7 99,0 99,5 99,0 99,0 99,8 98,5 98,8 99,0 98,8 99,3 99,5 

Pior 

exatidão 

(%) 

97,7 98,5 98,5 98,5 98,5 99,3 97,0 98,5 98,5 98,6 98,6 98,6 

Desvio 

padrão (g) 

0,09 0,04 0,09 0,04 0,04 0,04 0,16 0,04 0,04 0,04 0,08 0,09 

Maior 

desvio (g) 

0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

 

Tabela E.11.6 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [14,1; 15,0] g. 

Setpoint 

[g] 

14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 

1º ensaio 

[g] 

14,1 14,3 14,5 14,5 14,5 14,6 14,8 15,0 15,2 15,0 

2º ensaio 

[g] 

14,3 14,3 14,4 14,5 14,6 14,8 14,8 14,9 15,1 15,2 

3º ensaio 

[g] 

14,2 14,3 14,4 14,6 14,5 14,7 14,9 14,9 14,9 15,3 

Média [g] 14,2 14,3 14,4 14,5 14,5 14,7 14,8 14,9 15,1 15,1 

Exatidão 

média (%) 

99,3 99,3 99,1 99,1 99,8 99,3 99,1 99,1 98,9 99,1 

Pior 

exatidão 

(%) 

98,6 99,3 98,6 98,6 99,3 98,6 98,6 98,6 98,0 98,7 

Desvio 

padrão (g) 

0,08 0 0,04 0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,12 0,09 

Maior 

desvio (g) 

0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,3 0,3 
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E.12 Resultados pormenorizados com vista à validação do modelo empírico para 
o fluido separador, intervalo de ]5,5; 8] g 

Tabela E.12.1 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [5,6; 6,7] g. 

Setpoint 

[g] 

5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 

1º ensaio 

[g] 

5,9 5,8 6,0 5,9 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,8 6,8 

2º ensaio 

[g] 

5,7 5,9 5,9 5,8 6,0 6,3 6,3 6,5 6,6 6,5 6,6 6,8 

3º ensaio 

[g] 

5,7 5,8 6,0 6,1 6,0 6,2 6,3 6,4 6,4 6,7 6,7 6,7 

Média [g] 5,8 5,8 6,0 5,9 6,0 6,3 6,3 6,5 6,5 6,6 6,7 6,8 

Exatidão 

média (%) 

97,0 97,7 97,1 98,3 99,4 97,3 97,8 97,4 98,4 99,0 98,5 99,0 

Pior 

exatidão 

(%) 

94,6 96,5 96,6 96,6 98,3 96,7 96,8 96,8 96,9 96,9 97,0 98,5 

Desvio 

padrão (g) 

0,09 0,04 0,04 0,12 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,09 0,08 0,04 

Maior 

desvio (g) 

0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

 

Tabela E.12.2 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [6,8; 7,9] g. 

Setpoint 

[g] 

6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 

1º ensaio 

[g] 

7,1 7,0 7,1 7,3 7,2 7,4 7,5 7,7 7,7 7,8 8,0 8,0 

2º ensaio 

[g] 

6,9 7,1 7,2 7,2 7,4 7,4 7,4 7,6 7,8 7,7 7,9 7,9 

3º ensaio 

[g] 

6,9 7,0 7,2 7,3 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 

Média [g] 7,0 7,0 7,2 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 

Exatidão 

média (%) 

97,5 98,1 97,6 97,7 97,7 98,2 98,6 98,2 98,2 99,1 98,3 99,2 

Pior 

exatidão 

(%) 

95,6 97,1 97,1 97,2 95,8 97,3 97,3 97,3 97,4 98,7 97,4 98,7 

Desvio 

padrão (g) 

0,09 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Maior 

desvio (g) 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Tabela E.12.3 – Resultados obtidos, fluido separador, 8,0 g. 

Setpoint 

[g] 

8,0 

1º ensaio 

[g] 

8,0 

2º ensaio 

[g] 

8,2 

3º ensaio 

[g] 

8,3 

Média [g] 8,2 

Exatidão 

média (%) 

97,9 

Pior 

exatidão 

(%) 

96,3 

Desvio 

padrão (g) 

0,12 

Maior 

desvio (g) 

0,1 
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E.13 Resultados pormenorizados com vista à validação do modelo empírico para 
o fluido separador, intervalo de [2; 5,5] g 

Tabela E.13.1 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [2,0; 3,1] g. 

Setpoint 

[g] 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 

1º ensaio 

[g] 

1,7 1,9 2,3 2,4 2,6 2,5 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 3,4 

2º ensaio 

[g] 

2,0 2,2 2,0 2,5 2,3 2,8 2,6 2,9 2,9 3,0 3,2 3,3 

3º ensaio 

[g] 

1,9 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 2,7 3,2 3,3 

Média [g] 1,9 2,1 2,2 2,4 2,4 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9 3,1 3,3 

Exatidão 

média (%) 

93,3 93,7 95,5 95,7 95,8 94,7 96,2 93,8 96,4 95,4 95,6 92,5 

Pior 

exatidão 

(%) 

85,0 90,5 90,9 91,3 91,7 88,0 92,3 92,6 92,9 93,1 93,3 90,3 

Desvio 

padrão (g) 

0,12 0,14 0,12 0,08 0,12 0,12 0,08 0,04 0,08 0,14 0,09 0,04 

Maior 

desvio (g) 

0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 

 

Tabela E.13.2 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [3,2; 4,3] g. 

Setpoint 

[g] 

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 

1º ensaio 

[g] 

3,3 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 3,8 4,0 4,0 4,3 4,2 4,4 

2º ensaio 

[g] 

3,3 3,5 3,6 3,5 3,7 3,7 3,8 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 

3º ensaio 

[g] 

3,3 3,3 3,5 3,6 3,6 3,8 3,8 4,0 4,2 4,2 4,3 4,6 

Média [g] 3,3 3,4 3,5 3,5 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1 4,1 4,3 4,5 

Exatidão 

média (%) 

96,9 97,0 97,1 99,0 98,1 99,1 100,0 96,6 96,7 95,9 97,6 96,1 

Pior 

exatidão 

(%) 

96,9 93,9 94,1 97,1 97,2 97,3 100,0 94,9 95,0 95,1 95,2 93,0 

Desvio 

padrão (g) 

0 0,13 0,13 0,07 0,07 0,07 0 0,07 0,13 0,07 0,13 0,13 

Maior 

desvio (g) 

0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 
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Tabela E.13.3 – Resultados obtidos, fluido separador, intervalo [4,4; 5,5] g. 

Setpoint 

[g] 

4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 

1º ensaio 

[g] 

4,5 4,5 4,6 4,9 4,8 5,3 5,2 5,3 5,3 5,4 5,6 5,8 

2º ensaio 

[g] 

4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,4 5,6 5,6 

3º ensaio 

[g] 

4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 

Média [g] 4,5 4,6 4,7 4,9 4,9 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 

Exatidão 

média (%) 

97,0 98,5 97,8 96,5 97,9 95,2 97,3 97,4 98,7 98,1 96,9 97,0 

Pior 

exatidão 

(%) 

95,5 97,8 95,7 95,7 95,8 91,8 96,0 96,1 98,1 98,1 96,3 94,5 

Desvio 

padrão (g) 

0,04 0,04 0,08 0,04 0,08 0,12 0,04 0,04 0,04 0 0,04 0,09 

Maior 

desvio (g) 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 
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