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RESUMO 

A utilização de sistema de alimentação automática no Brasil para a aquicultura é 
escassa e está em fase de descoberta, análise de viabilidade econômica, resultados práticos em 
grande escala, adaptação nos sistemas de produção e profissionais capacitados são aspectos 
indispensáveis para essa prática diferenciada de manejo alimentar deslanchar. Mediante isto o 
objetivo deste projeto foi avaliar a qualidade do escoamento do dosador automático frente a 
diferentes rações comerciais, utilizando ferramentas de controle de qualidade de processo. 
Foram utilizadas três rações com proteína total variando de 32% a 36%. Foi confeccionado 
um protótipo de dosador em (PEAD) polietileno de alta densidade, equipado com um micro 
motor de pêndulo da marca neoyama® modelo AK280 tensão nominal de 12V, e um 
reservatório em fibra de vidro para a avaliação dos diferentes tipos de fluxo de escoamento 
das raçõesForam testados diferentes diâmetros do orifício de escoamento (25, 50, 75 e 100 
mm), correlacionados com a aberturas de escoamento de 14 mm em função de tempos pré 
determinados de (2, 4, 6, 8, 10s). Para a análise de qualidade do processo, os resultados foram 
avaliados por meio do controle estatístico de processo (CEP), utilizando-se das cartas de 
controle de valores individuais e de amplitude móvel. Os parâmetros analisados, no teste de 
Anderson-Darling, apontaram uma distribuição normal para os dados, apresentando-se dentro 
de um controle estatístico do processo. O tipo de fluxo apresentado pelas 3 diferentes rações 
nos diâmetros de 25, 50, 75 e 100mm ficou caracterizado como fluxo mássico. Pode se 
observar que o dosador apresenta um desempenho considerado estável em todos os tempos. O 
dosador apresentou precisão em sua operação utilizando rações de 1, 1,7 e 2-3mm em todos 
os diâmetros de escoamento. 
 
Palavras-chave: Cartas de controle. CLP. Dosador. Fluxo de escoamento.  
 



 
 

ABSTRACT 
 

The use of an automatic feeding system in Brazil for aquaculture is scarce and is in 
the discovery stage, economic viability analysis, large scale practical results, adaptation in the 
production systems and trained professionals are indispensable aspects for this differentiated 
food management practice to launch Therefore, the objective of this project was to evaluate 
the quality of the flow of the automatic doser in front of different commercial rations, using 
process quality control tools. Three rations with total protein ranging from 32% to 36% were 
used. A high density polyethylene (PEAD) dosing prototype was fabricated, equipped with a 
pendulum micro-motor of the brand model AK280 nominal voltage of 12V, and a fiberglass 
reservoir for the evaluation of the different types of flow flow (25, 50, 75 and 100 mm), 
correlated with flow apertures of 14 mm as a function of predetermined times of (2, 4, 6, 8, 
10s). For the analysis of the quality of the process, the results were evaluated through 
statistical process control (CEP), using the control charts of individual values and mobile 
range. The parameters analyzed, in the Anderson-Darling test, indicated a normal distribution 
for the data, presenting itself within a statistical control of the process. The type of flow 
presented by the three different rations in the diameters of 25, 50, 75 and 100mm was 
characterized as mass flow. It can be observed that the doser presents a performance 
considered stable at all times. The doser presented precision in its operation using rations of 1, 
1,7 and 2-3 mm in all flow diameters. 
 
Key-words: Charts control. CLP. Doser. Flow of flow. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil possui vasta dimensão territorial, diversidade de biomas e imensa 

biodiversidade, abrigando inúmeras espécies de peixes com potencial zootécnico, 

características consideradas extremamente positivas para o desenvolvimento da aquicultura no 

país (ROCHA et al., 2013). 

O Brasil produziu 691.77 toneladas de peixes em 2017, onde 51,7% foram tilápias, 

que puxou o crescimento e colocou o país como o 4º maior produtor deste peixe no mundo, 

apenas atrás de China, Indonésia e Egito – o berço da tilápia. A produção de peixes nativos 

(principalmente tambaqui, pacu, pirapitinga e seus híbridos) significam 43,7% da produção, 

mais de 300 mil toneladas. O valor da produção brasileira ultrapassa US$ 1,5 bilhão. O 

Paraná com (105.392 t), São Paulo (66.101 t), Santa Catarina (32.930 t), Minas Gerais 

(27.579 t) e Bahia (22.220 t) são os maiores produtores deste peixe, somando 260.830 t, ou 

64,9% da produção total de tilápias no Brasil (PEIXE BR, 2017). 

Os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação são fundamentais para 

elevar o patamar tecnológico e favorecer a competitividade e a sustentabilidade da aquicultura 

brasileira (ROCHA et al., 2013). A utilização de sistema de alimentação automática na 

aquicultura ainda é escassa no Brasil. Neste contexto análises de viabilidade econômica, 

resultados práticos em grande escala, adaptação nos sistemas de produção e profissionais 

capacitados são aspectos indispensáveis para o desenvolvimento dessa prática de manejo 

alimentar (OLIVEIRA, 2010). 

A automatização do processo de alimentação em outras produções animais trouxe 

vantagens como o aumento da produção, diminuição da mão de obra e maior eficiência 

alimentar, refletido no desempenho produtivo (NOVATO, 2000). O desenvolvimento 

tecnológico da aquicultura deve seguir caminhos semelhantes aos da avicultura de corte, onde 

a automatização do fornecimento da ração teve grande importância na produção. A diferença 

básica da alimentação automática entre estas duas áreas é que na avicultura a ração permanece 

disponível no comedouro e a ave controla sua ingestão diária, entretanto para a alimentação 

de peixes a ração oferecida precisa ser consumida imediatamente, pois é fornecida na água, 

lixiviando nutrientes para o ambiente (CARMELIN JUNIOR, 2014). 

Dentre os diversos aspectos relacionados à piscicultura, o processo de alimentação 

dos peixes é um dos mais importantes, pois o custo da alimentação corresponde cerca de 70% 

dos custos totais de produção em sistemas de cultivo intensivo (TEIXEIRA, 1998; CHANG, 

2005). 
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Na criação de organismos aquáticos é comum o fornecimento manual de ração, 

entretanto esse tipo de alimentação é trabalhoso e nem sempre é a melhor maneira de fornecer 

o alimento em cultivos intensivos (BEVERIDGE, 1996). O fornecimento manual de ração 

limita a intensificação do cultivo de peixes, quando é necessário fornecer o máximo possível 

de ração aos peixes com o menor desperdício (LEKANG, 2009). No Brasil, o fornecimento 

manual de ração é o mais utilizado, e os funcionários se baseiam em tabelas semanais de 

oferta de ração, podendo subestimar ou superestimar a quantidade de ração ofertada. 

Na tentativa de evitar perdas e melhorar o aproveitamento dos alimentos, as 

pisciculturas têm investido cada vez mais em mão de obra especializada e novas tecnologias. 

Os principais motivos deste investimento foram o rápido desenvolvimento da aquicultura, os 

problemas identificados pelos produtores que necessitam de soluções tecnológicas e o 

desenvolvimento de hardwares e softwares (ZION, 2012). Sistemas de alimentação 

automática de peixes em países com aquicultura moderna variam desde dispensadores que 

não necessitam de eletricidade até sistemas de alimentação avançados e computadorizados 

que controlam a oferta de alimento de acordo com o apetite dos peixes (LEKANG, 2009). 

Diante disso o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do escoamento do dosador 

automático frente a diferentes rações comerciais, utilizando ferramentas de controle de 

qualidade de processo. 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 ZOOTECNIA DE PRECISÃO 

O futuro do comércio de proteína animal depende, principalmente, de como a indústria 

conduzirá os seguintes princípios: honestidade, disponibilidade de informações, 

rastreabilidade, segurança/qualidade e flexibilidade para mudanças. Indo ao encontro a tudo 

isto, surge um novo conceito na produção de alimentos: “Produção Animal de Precisão” ou 

“Zootecnia de Precisão” (NÄÄS, 2012), que está relacionado à redução otimizada das perdas, 

bem como ao incremento da aplicação e gestão da qualidade do produto, dentro de todo o 

processo gerenciado (NÄÄS, 2011).  

A Zootecnia de Precisão pode ser definida como a gestão da produção animal que se 

baseia nos princípios e na tecnologia da Engenharia de Processos, sendo o principal meio 

através do qual ocorrerá a utilização de sensores ‘inteligentes’. Baseando - se no 

monitoramento automático e contínuo dos animais e dos processos físicos relacionados, a 

zootecnia de precisão trata a produção animal como um conjunto de processos interligados, 

onde os animais são monitorados continuamente, assim como todos os processos envolvidos 
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em sua criação, de forma em que a tomada de decisão e o controle sejam feitos 24h ao dia. 

(NÄÄS, 2012) 

2.2 AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS 

Após sobreviver a crise hídrica dos anos de 2014 e 2015, a tilapicultura brasileira 

ingressa em nova fase da sua história recente: a automação no campo. Equipamentos 

modernos nos frigoríficos e nas fábricas de ração sempre foram comuns na atividade. A 

novidade agora é a adoção, e até mesmo o desenvolvimento de equipamentos, que conferem 

maior agilidade, melhor qualidade e, especialmente, bem estar dos peixes nas etapas de 

produção de alevinos, classificação e despesca. Alguns destes equipamentos são importados, 

outros produzidos em indústrias brasileiras e há ainda os que são desenvolvidos na própria 

fazenda. A necessidade de se trabalhar com maior eficiência objetivando o ganho em escala, 

estimula a criatividade dos produtores (SUSSEL 2016). 

A automação dos processos produtivos permite visualizar o sistema de produção por 

uma ótica mais ampla, com monitoramento das atividades, eficiente análise de dados e 

geração de informações que sejam favoráveis a decisões mais seguras e inteligentes. Dessa 

forma, todas as áreas envolvidas podem ser proativas em suas responsabilidades e o tempo e 

recursos melhor aproveitados (PANDORFI et al., 2006). 

A automação do manejo alimentar na aquicultura tem por finalidade o aumento da 

produtividade, diminuição de resíduos e maior capacitação da mão de obra, além de favorecer 

maior uniformidade dos lotes e melhorar a eficiência alimentar devido a possibilidade de 

utilização de altas frequências de alimentação (OLIVEIRA, 2010). Além de possibilitar o 

aumento da frequência alimentar, a automação da alimentação também possibilita o 

fornecimento de ração no período noturno, sendo esta prática inviável em pisciculturas 

comerciais onde a alimentação é feita de forma manual, devido ao custo da mão de obra 

(KUNNI, 2010). 

Os controladores logícos prpgramaveis (CLPs) foram criados pela indústria 

automobilística em 1960, nos Estados Unidos da América, como uma ferramenta de controle 

com capacidade de ajustes rápidos e que trabalhava basicamente com qualquer tipo de sinal, 

podendo controlar processos sejam eles digitais ou analógicos (SOUSA, 2004). De modo 

simplificado, podemos dizer que o CLP age como o cérebro da automação, por meio de 

algoritmos lógicos implantados pelo software ele controla os processos que deverão ser 

realizados pelos alimentadores automáticos (SILVA, 2011). 
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A automação com CLPs é hoje a tecnologia de controle de processos industriais mais 

amplamente utilizada, podendo ser programado para executar funções de controle; esses 

controladores reduziram muito a fiação associada aos circuitos de controle convencional a 

relé, além de apresentar benefícios como a facilidade de programação e instalação, controle de 

alta velocidade, compatibilidade de rede, verificação de defeitos e conveniência de teste e alta 

confiabilidade (PETRUZELLA, 2011). 

Agostinho et al. (2010) no intuito de melhorar a eficiência desenvolveram 

alimentadores automáticos para aquicultura que possibilitam o fornecimento de ração em 

quantidades e horários pré-estabelecidos, diminuindo os desperdícios de ração. 

Agostinho et al. (2014) desenvolveram um sistema de automação para organismos 

aquáticos composto por alimentadores automáticos controlados por um controlador lógico 

programável (CLP) e um software (Aquio-matic) que regula a quantidade de ração diária de 

acordo com o ganho de peso, que é estimado pela por uma conversão alimentar esperada, 

além de ajustar a oferta de ração de acordo com a temperatura da água e/ou oxigênio 

dissolvido.  

O sistema proposto por esses autores possibilitou o fornecimento de ração em 

tanques-rede com maior precisão, diminuindo a interferência do tratador no fornecimento de 

ração. Entretanto, o sistema ainda depende de informações práticas referentes ao consumo de 

ração dos peixes em função da temperatura e oxigênio dissolvido. Atualmente os ajustes são 

feitos pelo CLP com base nas tabelas existentes na literatura e as tabelas dos fabricantes de 

ração para peixes. 

Os alimentadores automáticos utilizados na aquicultura geralmente são compostos 

por um silo, sistema de liberação da ração e sistema eletromecânico. O silo, ou reservatório 

onde a ração fica armazenada, interfere diretamente no desenvolvimento de um alimentador 

automático. Freitas (2001) define silo como sendo um termo genérico indicado para designar 

toda e qualquer construção cuja finalidade seja de armazenar produtos (grãos, sementes, 

materiais pulverulentos, rações para animais, entre outros), podendo a mesma ser equipada 

com dispositivos de carregamento e que seja capaz de ser esvaziada por gravidade, 

preferencialmente, ou através de meios mecânicos ou pneumáticos. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DE FLUXO EM SILOS 

Segundo Calil Junior et al. (1997), para o entendimento e dimensionamento das 

pressões que ocorrem em silos é de fundamental importância a determinação das propriedades 

físicas dos produtos armazenados, uma vez que este é o primeiro passo para o projeto de fluxo 
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e das estruturas de silos. É importante ressaltar que as utilizações das propriedades físicas 

devem ser realizadas para as condições mais severas das que são esperadas de ocorrer em um 

silo. Os parâmetros mais importantes a serem avaliados são: Peso específico (γ); 

Granulometria; Ângulo de repouso do produto (φr); Ângulo estático de atrito interno (φi); 

efetivo ângulo de atrito interno (φe); Ângulo cinemático (dinâmico) de atrito entre o produto e 

a parede do silo (φ
w); Função Fluxo (FF) e Fator fluxo da tremonha (ff). (JENIKE, 1964; 

VIEIRA, 2009). Das propriedades listadas acima, a função fluxo e o fator fluxo da tremonha 

estão ligados à forma como o produto irá se comportar dentro do silo, podendo, portanto, 

serem consideradas como propriedades físicas dos produtos, uma vez que a determinação do 

seu valor é muito importante para caracterizar a escoabilidade ou fluidez do produto quando o 

silo está sendo descarregado (VIEIRA, 2009). A forma como um produto escoa por gravidade 

em um silo é restringido por um lado, pelas próprias propriedades físicas do produto e, por 

outro, pela geometria e estrutura da superfície de contato (atrito com a parede) da tremonha 

(VIEIRA, 2009). 

Ooi et al. (1998) citam que a caracterização do tipo de fluxo torna-se difícil já que o 

movimento não pode ser facilmente detectado do lado externo da estrutura em virtude da 

opacidade do material de construção do silo em escala real, e que em laboratório os modelos 

em escala reduzida muitas vezes não representam o verdadeiro fenômeno em um silo de 

escala industrial. O estudo do fluxo é de fundamental importância para subsidiar o projeto 

estrutural e o tipo de fluxo em silos, como também para avaliar o escoamento dos sólidos, 

evitando a obstrução do fluxo no descarregamento, o que acarreta invariavelmente prejuízos 

às indústrias. 

Jenike (1964) definiu dois tipos básicos de fluxo que, hoje, são adotados por todas as 

normas internacionais de fluxo e ações em silos. O fluxo de massa ocorre quando o produto 

entra substancialmente em movimento, em todas as partes do silo, imediatamente após a 

abertura do orifício de descarga ocorre quando as paredes da tremonha são suficientemente 

inclinadas e lisas e não existem transições abruptas.  

Já o fluxo de funil se dá quando apenas parte do produto entra em movimento através 

de um canal vertical formado no interior do silo; outro fator de influência considerável no tipo 

de fluxo dos produtos sólidos é o tempo efetivo de armazenagem.  

Quando o produto é submetido a um estado de tensão de compressão durante 

determinado tempo, pode adquirir resistência e formar arcos coesivos. Porém, quando o 

orifício de descarga não é adequadamente projetado e o produto é submetido a longo tempo 

de armazenamento, esses arcos coesivos podem ocasionar a parada do escoamento do produto 
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acarretando problemas estruturais, como deformações e flambagens locais nas paredes dos 

silos. 

Juliano et al. (2006) citam que as propriedades de fluxo são responsáveis por 

determinar o comportamento dos produtos armazenáveis em silos, tremonhas e 

transportadores. Assim, é possível maximizar operações como descargas, transilagem, 

dosagem e empacotamento (KNOWLTON et al.,1994), e evitar inseguranças no tipo de fluxo 

e surgimento de obstrutores de saída. 

No projeto dos silos, o tipo de fluxo e suas características devem permitir a 

determinação da região de transição efetiva. Esta se caracteriza por ser a região limite entre o 

produto estagnado e o produto escoando. Quando o produto é de fluxo livre e o silo possui 

tremonha, não há a formação da região de transição efetiva uma vez que, nessa situação, 

ocorre fluxo de massa e todo o produto está se movimentando (VIEIRA, 2009). Já em 

produtos coesivos, a predição exata do local de formação da região de transição efetiva é de 

difícil determinação. A determinação desta região está sujeita as propriedades físicas dos 

produtos e de variáveis temporais tais como umidade, temperatura interna do produto, entre 

outras, além de variar a cada carga e descarga de produto (PALMA, 2005). 

As características dos sólidos apresentam grande influência nas pressões exercidas 

nas paredes e fundo de um silo, assim como no tipo de fluxo que ocorre, entretanto, pouco se 

conhece sobre as reais propriedades influentes e seus valores. Dentre os fatores que 

influenciam o fluxo de produtos sólidos em condição de armazenagem, destacam-se a 

dimensão das partículas, a temperatura, o teor de umidade do produto e o tempo de 

armazenamento (Calil Júnior, 2007), pois isso pode acarretar em uma obstrução total ou 

parcial do escoamento da ração causando um prejuízo no desenvolvimento do organismo que 

está sendo alimentado. 

Dentre os principais obstáculos enfrentados pelas indústrias que manuseiam produtos 

pulverulentos se destacam a formação de arcos coesivos (FIGURA 1) capazes de restringir, 

parcial ou completamente, a descarga cuja ocorrência está intrinsecamente relacionada às 

geometrias dos silos e tremonhas, às propriedades físicas e de fluxo dos produtos sólidos e 

condições ambientais como pressão, temperatura e umidade (LOPES NETO ET AL. 2009). 

Cannavacciuolo et al. (2009) afirmam que produtos pulverulentos e com alta coesão podem 

apresentar dificuldade de fluxo devido à influência das interações dinâmicas entre gás-sólido 

e sólido-sólido.  
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FIGURA 1- FORMAÇÃO DE UM ARCO  

 
FONTE: Medeiros, 2012 p 12 

Deve-se ressaltar que esses problemas estendem-se tanto às agroindústrias, como as 

indústrias: alimentícia (leites e farinhas), química, farmacêutica, siderúrgica e de mineração 

(por exemplo, carvão mineral e calcário), quanto à da construção civil, para armazenagem de 

produtos sólidos como argilas, cimentos, bentonitas, pozolanas e agregados devendo-se este 

fato ao elevado nível industrial alcançado nos últimos anos bem como ao desenvolvimento de 

novos produtos armazenáveis como fibras e polímeros (MEDEIROS, 2012).  

 

2.4 DOSADORES 

O dosador é um equipamento utilizado para ministrar a quantidade adequada de 

produtos ou ingrediente necessários num processo. São equipamentos encontrados nas 

indústrias do gênero alimentício, plásticas e concretos. Seu uso destina-se à preparação de 

soluções, incrementação de suplementos líquidos, assim eliminando a necessidade de misturar 

ou reabastecer produtos (EBEL,2004). 

Segundo Zimmer (2009) os dosadores são equipamentos que transportam material de 

um reservatório para um local determinado numa determinada taxa. Esta operação pode ser 

realizada por diferença de pressão, como utilizado em sistemas pneumáticos; por forças de 

atrito, como em sistemas de rosca transportadora; por vibração, como em shakers; ou a 

utilização de mais de um método ao mesmo tempo. A determinação da taxa de material 

dosado pode ser realizada por medição do volume ou peso de material que o equipamento 

dosa em certo tempo. 

Segundo Milan e Gadanha Junior (1996) esse tipo de mecanismo pode ser 

classificado de acordo com seu funcionamento:  

Dosadores gravitacionais: utilizam a força da gravidade para promover e controlar o 

fluxo das partículas sólidas que escoam do depósito para o mecanismo distribuidor. 



 
 

20

Dosadores volumétricos: operam liberando, continuamente, um determinadovolume 

de produto retirado do reservatório e colocado no mecanismo distribuidor. 

2.5 CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS 

O Controle Estatístico do Processo (CEP) utiliza técnicas estatísticas para analisar o 

comportamento do processo de fabricação e efetuar ações corretivas de melhoria, que 

permitam mantê-lo dentro de condições preestabelecidas. Tem como objetivo “auxiliar na 

obtenção dos padrões especificados de qualidade e reduzir a variabilidade em torno dos 

padrões especificados” (Reis, 2001).  

Na criação de um produto surgem às especificações de projeto, que estabelecem os 

valores nominais e as tolerâncias das características de qualidade. Um produto é conforme 

quando as medidas das suas características de qualidade estão dentro das faixas de tolerância. 

As causas especiais devem ser eliminadas com rapidez, pois com elas no processo surgem, em 

geral, itens que não atendem as especificações, itens não conformes. Para a detecção das 

causas especiais surgiram os gráficos de controle (FRANCO, 2014). 

Quando Shewhart (1926) propôs os gráficos de controle (FIGURA 2) fez a suposição 

de que a variabilidade das observações da característica de qualidade é constante e as 

observações estão centradas em um valor conhecido como “valor ajustado” da média do 

processo. As causas especiais deslocam a média do processo e, dependendo das 

especificações, o processo passa a produzir itens não conformes. Elas devem ser identificadas 

e eliminadas com rapidez, especialmente se gerarem muitos itens não conformes. 

 
FIGURA 2- GRÁFICO DE CONTROLE DE SHEWHART 

 
FONTE: Leite, (2006) 

Gráficos de controle funcionam como sensores (pois mede o processo) e objetivo 

(padrão, pois indica em qual faixa o processo deve estar), considerando o circuito fechado de 
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retorno, controla a variação da característica leva ao controle do processo, identifica causas 

especiais e tendência a partir da variação possibilita a correção antes dos lotes todo estar 

pronto, evita ajustes desnecessários se o processo está sob controle, nada deve ser mudado. 

A técnica de controle estatístico de qualidade prevê que um sistema está sujeito a 

alterações e variações, sendo importante avaliar se estas alterações/variações são 

significativas. Quando um processo está sob controle estatístico, o mesmo se apresenta dentro 

dos limites de controle inferior e superior, e pode, assim, ser considerado com um bom 

processo (MONTGOMERY, 2009). 

O controle estatístico de processos (CEP) compreende um sistema de várias 

ferramentas estatísticas que podem analisar a estabilidade e qualidade de operações, onde sua 

melhoria pode ser compreendida pela redução da variabilidade do processo (NORONHA et 

al., 2011). O CEP é fundamental para observar mais amplamente como o processo está 

decorrendo, podendo apontar eventuais falhas e também possíveis melhorias para as 

operações posteriores, buscando acréscimo na qualidade de operação (VOLTARELLI et al., 

2015). Tem como objetivo rápida detecção de alterações nos parâmetros predeterminados 

para que não se continue ocorrendo a produção de itens não-conformes (MINGOTI & 

FIDELIS, 2001).  

FIGURA 3- GRÁFICOS DE CONTROL 

 
Processo instável vs processo estável 

FONTE: Duarte Ribeiro (2012) 

Um processo está sob controle estatístico (ou se trata de um processo estável) quando 

as causas especiais de variação são eliminadas do processo, e os pontos plotados no gráfico de 

controle permanecerem dentro dos limites de controle (MONTGOMERY, 1997). 
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3  OBJETIVO GERAL 

Avaliar a qualidade do escoamento do dosador automático frente a diferentes rações 

comerciais, utilizando ferramentas de controle de qualidade de processo. 

3.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1.1 Averiguar o tipo de fluxo das rações em diferentes diâmetros de orifícios de 
escoamento. 

3.1.2 Definir o melhor diâmentro de escoamento para as diferentes rações. 

3.1.3 Verificar e simular o escoamento pelo dosador em condições de operações gerenciados 
pelo software Aqui-Matic®. 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1  INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de inovação tecnológica e automação na 

aquicultura do Departamento de Engenharias e Exatas da Universidade Federal do Paraná, 

Setor Palotina, entre os meses de setembro e dezembro de 2017. 

4.2  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

Foram adiquiridas três rações comerciais extrusadas da marca guabi® modelo 

guabitech, com proteína variando de 32 a 36% (TABELA 1). 

TABELA 1- RAÇÃO MODELO GUABITECH ONÍVOROS PARA PEIXE RECOMENDADAS PARA USO 
NAS FASES INICIAIS DO CULTIVO, NÍVEIS DE GARANTIA DE ACORDO COM OS 
FABRICANTES 

Ração 1 mm  Ração 1,7mm  Ração 2-3mm  

Umidade (máx.) 100g Umidade (máx.) 100g Umidade (máx.) 100g 

Proteína Bruta (mín.) 450g Proteína Bruta (mín.) 360g Proteína Bruta (mín.) 320g 

Extrato Etéreo (mín.) 80g Extrato Etéreo (mín.) 70-72g Extrato Etéreo (mín.) 70g 

Fibra Bruta (máx.) 30g Fibra Bruta (máx.) 30g Fibra Bruta (máx.) 60g 

Matéria Mineral (máx.) 160g Matéria Mineral (máx.) 120g Matéria Mineral (máx.) 120g 

Cálcio (máx.) 30g Cálcio (máx.) 15-30g Cálcio (máx.) 25g 

Fósforo (mín.) 14mg Fósforo (mín.) 6000mg Fósforo (mín.) 6000mg 

FONTE: O fabricante (2018) 
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A confecção do protótipo do simulador de escoamento de ração, partiu do modelo 

usado por (LOPES NETO, 2007) para produtos agrícolas e adaptado conforme se detectava as 

necessidades para seu uso.  

Sua base foi feita toda em polietileno de alta densidade (PEAD) com uma chapa de 8 

mm e medindo 740 mm de comprimento, 590 mm de largura e 300 mm de altura com 6 

colunas de 35 mm de diâmetro por 300 mm de altura. Completando a base um recipiente de 

coleta de ração medindo 700 mm de comprimento por 530 mm de largura e 100 mm de altura. 

(FIGURA. 3A). Para a análise do escoamento foram utilizados padrões com diferentes 

diâmetros, foram confeccionados em sua totalidade em polietileno de alta densidade (PEAD) 

como observado na (FIGURA 4C). 
FIGURA 4- SIMULADOR DE ESCOAMENTO (A). RESERVATÓRIO DE RAÇÃO 

CORTADO AO MEIO COM INCLUSÃO DE ACRÍLICO (B). DIÂMETROS 
DE 100, 75, 50, 25MM (C). 

 

FONTE: O autor (2018) 

O dosador confeccionado em sua totalidade em polietileno de alta densidade 

(PEAD), composto por um sistema de regulagem de altura e neste instalado um micro motor 

de pêndulo da marca neoyama® modelo AK280 tensão nominal de 12V, com rotação de 

4600rpm e corrente de 0,35A. (FIGURA 4) 
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FIGURA 5- MODELO 3D DOSADOR (A). MODELO 3D DOSADOR SEPARADO 
EM PEÇÃS (B). MODELO 2D COM A DESCRIÇÃO DE SEUS 
COMPONENTES (C)  

A B

C

 

1: disco dosador; 2: tampa da capa do motor; 3: motor de pêndulo; 4:suporte do 
motor; 5: haste suporte do motor; 6: rosca reguladora; 7: suporte fixo da rosca 
reguladora; 8: barra de fixação; 9: regulador de altura. 

FONTE: O autor (2018) 

O dosador foi regulado com 14mm de altura de descarga nos diâmetros de 100, 75, 

50, 25mm em tempos predeterminados de 2, 4, 6, 8, 10s, para que se possa posteriormente 

avaliar o escoamento em função do tempo. 

O alimentador que utilizado foi confeccionado em sua totalidade em fibra de vidro 

com dimensões de 570mm de altura, 410mm de largura, 375mm de profundidade, sua parede 

com 2mm de espessura, com um ângulo interno de inclinação de 40º, e uma tremonha de 

100mm de abertura (FIGURA 6A). 

Para melhor visualização do escoamento da ração o silo foi cortado ao meio e 

colocado um acrílico para caracterização (FIGURA 6B) e visualização dos tipos de fluxo. 

Este protótipo construído com o intuito de efetuar testes preliminares para que se 

possa alimentar o programa de computador com os valores obtidos, já que ele apenas o 

interpreta por isso se faz necessário obter estes dados antes dos testes de acurácia. 
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FIGURA 6- SILO DE ARMAZENAGEM (A). SILO CORTADO AO MEIO (B) 

 
FONTE: O autor (2018) 

4.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS QUE FORAM ADOTADOS 

O silo foi colocado sobre uma balança eletrônica da marca MARTE® AD 2000 com 

precisão de 0,01g conectada a um computador para a aquisição dos dados e, com o auxílio de 

uma câmera digital, foram captadas as imagens do tipo de fluxo formado durante o 

descarregamento do silo, com essas imagens pode-se calcular o talude formado no fundo do 

silo pelo material em repouso. 

O silo foi carregado concentricamente com 11kg de ração e descarregado por cada 

orifício em 25 repetições cujos produtos escolhidos para realização dos ensaios foram, três 

rações comerciais extrusadas da marca guabi®, (TABELA 1). 

A escolha desses produtos foi atribuido a tentativa de se obter a maior variabilidade de dados 

possíveis, em função das características físicas e de fluxo de cada produto. 

Para a aquisição dos valores de vazão mássica durante seu descarregamento, o silo 

foi colocado sobre uma balança eletrônica de precisão previamente conectada a um 

computador; a conexão entre a balança e o computador realizada pelo canal hiperterminal, 

que possibilitava a coleta da variação de massa enquanto o tempo de escoamento.  

Para se ter um maior controle e não ter interferência na pesagem por ações externas 

foi construído uma caixa de madeira medindo 1500mm x 1700mm x 1500mm de (A x L x P). 

Para controle do tempo foi instalado um controlador (FIGURA 7) ligado a uma fonte 

de 24V, mais um módulo regulador de voltagem para utilizar a voltagem escolhida de 12v. 

Seu acionamento foi feito manualmente por meio de uma chave instalada, assim que 

era acionada um relê ligado a um temporizador que permitia que o sinal para o acionamento 

do motor no tempo previamente escolhido fosse liberado. 
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FIGURA 7- CONJUNTO MÓDULO 24V MAIS REGULADOR DE VOLTAGEM 

 
FONTE: O autor (2018) 

4.4 FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS 

Um total observado de 1500 dados nos tempos de 2, 4, 6, 8 e 10s para as rações de 1, 

1,7 e 2-3mm e para os diâmetros de abertura de 25, 50, 75 e 100mm. 

Para analisar os resultados compostos pelas 25 repetições no tempo de calibração pré 

determinado de 2 segundos, foi aplicada a estatística descritiva, utilizando o software 

Minitab®, sendo identificadas medidas de tendência central (média aritmética e mediana), 

medidas de dispersão (desvio-padrão e coeficiente de variação) e medidas de assimetria e 

curtose, além de também ter sido aplicado o teste de Anderson-Darling para caracterizar a 

normalidade da distribuição dos dados. 

Para a análise de qualidade do processo, os resultados foram avaliados por meio do 

controle estatístico de processo (CEP), utilizando-se das cartas de controle de valores 

individuais  e de amplitude móvel, utilizando o programa computacional Minitab® que são 

compostas por três linhas horizontais, em que a central indica a média geral ou amplitude 

média, e também os limites superior e inferior de controle (LSC e LIC), respectivamente, que 

possuem como base de cálculo o desvio-padrão das variáveis analisadas (com LSC sendo a 

médias adicionando três vezes o desvio padrão, e para LIC, subtrai-se três vezes o desvio-

padrão da média). Todos os indicadores de qualidade foram utilizados para constituição das 

cartas de controle, independentemente da suposição de normalidade dos dados. 

Aplicou-se uma regressão linear para as diferentes rações, em diferentes diâmetros 

de escoamento afim de verificar o efeito do escoamento em função do tempo utilizando o 

pacote Excel®. 
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A aquisição de resultados de escoamento em 2 segundos alimenta o software Aqui-

matic instalado em um Contolador lógico programável (AGOSTINHO et al., 2014), onde a 

oferta de ração e realizada baseado-se no ganho de peso diário dos peixes, que é estimado por 

meio de uma conversão alimentar esperada.  

RD (g/dia) = {PTy+ [(PTy * Tx) /CAE)} *Tx  

Onde: RD = ração diária; Tx = taxa de alimentação; PTy = peso total do dia anterior; 

CAE = conversão alimentar esperada.  



 
 

28

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

5.1.1 Estatística Descritiva 

Efetuo a análise descritiva dos dados e cartas de controle de qualidade apenas para 

dosagem de escoamento em 2 segundos. Este resultado reproduziu o processo de averiguação 

da vazão do dosador que utilizamos para inserir no software aquiomatic® instalado no 

controlador lógico programável (CLP) para que ele proceda os acionamentos seguindo a 

programação.  

Os resultados visualizados na estatística descritiva (TABELA 2) possibilitam melhor 

compreensão de como os dados se comportaram ao longo das avaliações, indicando que as 

variáveis analisadas, em todos os arranjos, possuem distribuição normal dos dados, segundo 

teste de Anderson-Darling, os valores encontrados permitem visualizar a proximidade entre os 

valores dos indicadores de tendência central (média e mediana) de modo geral, independendo 

dos fatores testados. 
TABELA 2- ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM SEUS ARRANJOS: 

RAÇÃO 1, RAÇÃO 1,7 E RAÇÃO 2-3MM EM DIFERENTES DIÂMETROS DE 
ESCOAMENTO NO TEMPO DE 2 SEGUNDOS PARA ANÁLISE DE VARIÂNCIA E TESTE 
DE MÉDIAS PARA ANÁLISE DE VARIÂNCIA E TESTE DE MÉDIAS  

Variável Arranjos N Média Mediana Desvio  
Padrão 

CV 
(%) 

Coeficientes 
AD* p-      

value CS CK 

Ração 
1mm 

R1D25 25 10.463 10.480 0.126 1.20 0.19 0.47 0,273N 0,637 
R1D50 25 24.318 24.320 0.203 0.84 _ 0.22 _ 0.70 0,288N 0,589 

R1D75 25 34.486 34480 0.220 0.64 _ 0.37 0.28 0,179N 0,908 

R1D100 25 48.805 48.740 0.523 1.07 0.74 0.89 0,265N 0,666 

Ração    
1.7mm 

R1.7D25 25 9.592 9.540 0.233 2.45 _ 0.38 _ 0.74 0,323N 0,310 

R1.7D50 25 29.600 29.650 0.242 0.82 _ 0.53 0.19 0,190N 0,890 

R1.7D75 25 46.366 46.320 0.300 0.65 _ 0.25 _ 0.22 0,344N 0,460 

R1.7D100 25 74.082 74.190 0.760 1.03 _ 0.36 _ 0.81 0,323N 0,509 

Ração    
2-3mm 

R2-3D25 25 11.066 11.120 0.539 4.87 _ 0.30 0.69 0,201N 0,866 
R2-3D50 25 36.972 37.000 0.473 1.28 0.41 _ 0.30 0,276N 0,627 

R2-3D75 25 53.964 53.850 0.922 1.71 0.17 _ 0.85 0,214N 0,831 

R2-3D100 25 76.048 75.990 1.516 1.99 0.12 _ 0.31 0,114N 0,99 
N: números de repetições CV: coeficiente de variação; Cs: coeficiente de assimetria; Ck: coeficiente de curtose; 
AD: Teste de normalidade de Anderson-Darling; *N: distribuição normal pelo teste de Anderson-Darling; A: 
distribuição assimétrica; p-value: valor de probabilidade, pelo teste de Anderson-Darling. 

FONTE: O autor (2018) 
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Os valores encontrados para a variabilidade (%) encontram-se todos abaixo de 5% 

mostrado que os resultados com um (CV) considerado baixo, visualizando assim uma baixa 

variabilidade no parâmetro. 

De acordo com Pimentel-Gomez & Garcia (2002), a variabilidade de determinado 

parâmetro é classificada de acordo com o valor encontrado para o coeficiente de variação 

(CV), podendo ser atribuído como baixo (menor que 10%), médio (entre 10 e 20%), alto (20 a 

30%) e muito alto (quando maior que 30%). De acordo com a classificação de coeficiente de 

variação (CV) de Pimentel-Gomez & Garcia (2002) o coeficiente de variação visualizado para 

todas as rações pode ser considerada como de baixa variabilidade, encontrado abaixo de 10%.  

Os resultados para os coeficientes de assimetria encontram-se variando de (-0,53 e 

0,74) em torno da média hora se deslocando para direita hora se deslocando para a esquerda 

da média o que não indica tendência, onde valores de referência variam de (+1 a -1) indicado 

assimetria fraca, demonstrando assim que os resultados estão dentro da normalidade. 

Damasceno (2017) encontrou valores para os coeficientes de assimetria, para as 

variáveis densidades de semeadura, espaçamentos aceitáveis, falhos e profundidade de 

sementes apresentaram baixos valores, indicando que os resultados estão bem distribuídos em 

torno de um valor central (média), enquanto que as demais variáveis apresentaram diversos 

valores elevados, indicando alto grau de assimetria, às vezes deslocados para a direita, às 

vezes deslocados para a esquerda, o que pode evidenciar a tendência de deslocamento do 

valor, quando comparado à média das distribuições dos resultados, não sendo suficiente para 

tornar a distribuição não normal. O mesmo se pode observar nos valores obtidos para o 

coeficiente de assimetria hora tendendo a direita do valor central hora tendendo a esquerda 

assim não sendo suficiente para tornar a distribuição não normal. 

Em relação ao coeficiente de curtose os valores se comportarão entre valores 

negativos platicúrtica - quando apresenta uma medida de curtose menor que a da distribuição 

normal e apresentam forma mais achatada, e positiva leptocúrtica - quando apresenta uma 

medida de curtose maior que a da distribuição normal apresentando assim um maior 

afilamento das curvas de distribuição. 

Nenhum resultado se apresentou fora das curvas de distribuições para os parâmetros 

analisados, no teste de Anderson-Darling, considerando a distribuição normal. 
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5.2  CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS 

5.2.1 Cartas de controle para valores individuais e amplitude média 

Existem muitos critérios para identificar causas especiais. Os mais usados serão 

discutidos a seguir. A decisão de qual critério usar depende do processo que está sendo 

observado. Em geral, se começa de forma simples, avaliamos apenas pontos fora das linhas de 

controle. Conforme se conhece mais o processo pode-se aumentar os critérios para determinar 

mais causas especiais de variação (MONTGOMERY, 2001) 

Portanto, concluiremos que o processo está fora de controle se um ou mais dos 

critérios listados abaixo forem encontrados nos gráficos de controle. Os critérios são: 

1 ponto fora dos limites de controle; 

7 pontos consecutivos no mesmo lado da linha central; 

6 pontos consecutivos, todos aumentando ou diminuindo; 

4 de 5 pontos consecutivos maior que 1 desvio padrão a partir da linha central (mesmo lado); 

15 pontos consecutivos dentro de 1 desvio padrão da linha central (qualquer lado); 

8 pontos consecutivos maior que 1 desvio padrão a partir da linha central (qualquer lado). 

(MONTGOMERY, 2001) 

Na (FIGURA 8A) apresenta-se a carta de controle para valores individuais e 

(FIGURA 8B) amplitude móvel para a ração 1mm de diâmetro que foi submetida a um 

escoamento de 2 segundos nos diferentes diâmetros de escoamento (25, 50, 75 e 100mm), 

proporcionado a possibilidade de mensurar a qualidade da operação para os arranjos 

utilizados no experimento. 

Pode se observar na (FIGURA 8A) na abertura de 25mm amostra nº3, 50mm 

amostras nº 5, 14, 7 amostras nº 6 e 100mm amostra nº75, notamos que os gráficos de 

controle indicam que o processo está sob controle, até o valores mencionados acima serem 

plotados. Uma vez que esse ponto sai do limite superior de controle, poderíamos suspeitar que 

uma causa assinalável tenha ocorrido naquele instante ou antes.  
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A partir das análises das cartas de controle começou-se a rastrear todos os pontos 

fora dos limites de controle e as situações que apontaram a instabilidade do processo, foram 

encontradas causas comuns ou aleatórias: fontes de variação inerentes a um processo que se 

encontra sob controle estatístico, as quais são difíceis de identificar, porém, juntas criam um 

sistema constante de variação. Exemplos: mudanças na temperatura, umidade, vibrações, 

falhas na sistemática do processo, dentre outras. Diz-se que um processo que opera na 

presença de causas comuns está sob de controle estatístico (INTITUTO ADOLFO LUTZ 

2013). 

 
FIGURA 8- CARTAS DE CONTROLE PARA RAÇÃO 1MM COM ESCOAMENTO DE 2 SEGUNDOS POR 

OBSERVAÇÃO A) CARTA DE CONTROLE DE VALORES INDIVIDUAIS. B) CARTA DE 
CONTROLE PARA AMPLITUDE MÓVEL. LSC: LIMITE SUPERIOR DE CONTROLE. LIC: 
LIMITE INFERIOR DE CONTROLE. X̅: MÉDIA AM: MÉDIA DA AMPLITUDE MÓVEL. 

FONTE: O autor (2018) 
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A carta de controle da ração 1,7mm (FIGURA 9A) para os diâmetros de escoamento 

de (25, 50, 75 e 100mm) todos mostraram-se aleatórios em torno da média, não apresentando 

tendências ou causas especiais. Todos os valores emcontram-se dentro de um controle 

estatístico do processo. Para que um processo seja considerado sobcontrole estatístico, o 

mesmo, além de não apresentar um ponto fora dos limites de controle (REGRA I), também 

deve distribuir-se aleatoriamente, tanto acima quanto abaixo da linha central 

(MONTGOMERY, 2004)  
FIGURA 9- CARTAS DE CONTROLE PARA RAÇÃO 1,7MM NO TEMPO DE 2 SEGUNDOS (A) CARTA 

DE CONTROLE DE VALORES INDIVIDUAIS. (B) CARTA DE CONTROLE PARA 
AMPLITUDE MÓVEL. LSC: LIMITE SUPERIOR DE CONTROLE. LIC: LIMITE INFERIOR 
DE CONTROLE. X̅: MÉDIA AM: MÉDIA DA AMPLITUDE MÓVEL. 

FONTE: O autor (2018). 
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Na ração 2-3mm podemos observar (FIGURA 10A) na abertura de 25mm, 50mm e

75mm todos os valores encontram-se dentro de um controle estatístico do processo (CEP), 

havendo apenas uma ocorrência de um falso alarme para o valor da amplitude móvel no 

escoamento de 25mm (FIGURA 10B). 

Para que um processo seja considerado sobcontrole estatístico, o mesmo, além de 

não apresentar um ponto fora dos limites de controle (REGRA I), também deve distribuir-se 

aleatoriamente, tanto acima quanto abaixo da linha central (MONTGOMERY, 2004)  

Já na abertura de 100mm nas amostras de nº 80 e 97 podemos observar a ocorrência 

de causas comuns são as diversas fontes (causas) de variação que atuam de forma aleatória no 

processo, gerando uma variabilidade inerente do processo. Essa variabilidade representa o 

padrão natural do processo, pois é resultante do efeito cumulativo de pequenas fontes de 

variabilidade (causas) que acontecem diariamente, mesmo quando o processo está trabalhando 

sob condições normais de operação. Um processo que apresenta apenas as causas comuns 

atuando é dito um processo estável ou sob controle, pois apresenta sempre a mesma 

variabilidade ao longo do tempo (DUARTE RIBEIRO 2012) 
FIGURA 10- CARTAS DE CONTROLE PARA RAÇÃO 2-3MM NO TEMPO DE 2 SEGUNDOS (A) CARTA 

DE CONTROLE DE VALORES INDIVIDUAIS. (B) CARTA DE CONTROLE PARA 
AMPLITUDE MÓVEL. LSC: LIMITE SUPERIOR DE CONTROLE. LIC: LIMITE INFERIOR 
DE CONTROLE. X̅: MÉDIA AM: MÉDIA DA AMPLITUDE MÓVEL 

FONTE: O autor (2018) 
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A sequência de imagens abaixo, (FIGURA 11) demonstra o descarregamento do 

silo carregado com ração 2-3mm; durante todo o processo foi observada predominância do 

fluxo em massa com todos os pellets em movimento simultâneo em direção ao orifício de 

escoamento, o mesmo comportamento ocorreu com todas as rações avaliadas. O tempo médio 

da vazão total é de 10 segundos. 

FIGURA 11- SEQUÊNCIA DE IMAGENS REPRESENTANDO O ESCOAMENTO DO SILO DE 
ARMAZENAGEM 

A B C

D E F
 

FONTE: O autor (2018) 

5.3 SIMULAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO DOSADOR 

Para melhor compreensão do escoamento no dosador aplicou descargas em tempos 

variando de 2, 4, 6, 8 e 10s, frente aos diferentes diâmetros de escoamento, 25, 50, 75 e 

100mm. Distribuindo os dados em gráficos de dispersão os valores e aplicando a regressão 

linear para obtenção da equação da reta e coeficiente R2, demostrando um comportamento 

positivo em função do tempo (FIGURA 12). 
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FIGURA 12- RAÇÃO 1MM NOS DIÂMETROS DE ESCOAMENTO DE 25, 50, 75 E 
100MM. RAÇÃO 1,7MM NOS DIÂMETROS DE ESCOAMENTO DE 
25, 50, 75 E 100MM RAÇÃO 2-3MM NOS DIÂMETROS DE 
ESCOAMENTO DE 25,50, 75 E 100MM 

 

FONTE: O autor (2018) 
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Na (FIGURA 13) podemos observar a simulação dos valores de escoamento 

esperados pelo gerenciamento do CLP pelos valores obtidos apartir dos acionamentos em 

diferentes tempos no presente estudo. Na (FIGURA13 A, e B), podemos observar um 

comportamento idêntico ao esperado. Já na (FIGURA13 C, e D) podemos observar um 

comportamento onde os valores observados ora com uma pequena sobredosagem ora com 

pequena subdosagem.  
FIGURA 13- GRÁFICOS DE DISPERSÃO ONDE Y É O PESO EM GRAMAS DO ESCOAMENTO E X O 

TEMPO EM SEGUNDOS DO ACIONAMENTO. A RAÇÃO 1MM DIÂMETRO DE 
ESCOAMENTO DE 25MM. B RAÇÃO 1MM DIÂMETRO DE ESCOAMENTO DE 50MM. C 
RAÇÃO 1MM DIÂMETRO DE ESCOAMENTO DE 75MM. D RAÇÃO 1 MM DIÂMETRO 
DE ESCOAMENTO DE 100MM. 

 
FONTE: O autor (2018) 
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Na (FIGURA 14) podemos observar nos gráficos de dispersão os valores observados 

ao longo dos acionamentos que em A, B, C os valores são idênticos aos valores esperados, já 

em D podemos observar um comportamento onde os valores observados ora com sobre 

dosagem ora com subdosagem. 

FIGURA 14- GRÁFICOS DE DISPERSÃO ONDE Y É O PESO EM GRAMAS DO ESCOAMENTO E X O 
TEMPO EM SEGUNDOS DO ACIONAMENTO. A RAÇÃO 1,7MM DIÂMETRO DE 
ESCOAMENTO DE 25MM. B RAÇÃO 1,7MM DIÂMETRO DE ESCOAMENTO DE 50MM. C 
RAÇÃO 1,7MM DIÂMETRO DE ESCOAMENTO DE 75MM. D RAÇÃO 1,7MM DIÂMETRO 
DE ESCOAMENTO DE 100MM. 

 
FONTE: O autor (2018) 
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Na (FIGURA 15) podemos observar nos gráficos de dispersão os valores observados 

ao longo dos acionamentos (FIGURAS 15 A, e C), os valores se comportam de maneira 

idêntica aos valores esperados, já na (FIGURA15 B, e D) podemos observar um 

comportamento onde os valores observados ora com uma pequena sobredosagem ora com 

pequena subdosagem. 

Como observado os gráficos que simularam o esperado e observado demostraram 

que, com o acréscimo do tempo os valores acabam variando ora com uma pequena 

sobredosagem ora subdosagem. 

 
FIGURA 15- GRÁFICOS DE DISPERSÃO ONDE Y É O PESO EM GRAMAS DO ESCOAMENTO E X O 

TEMPO EM SEGUNDOS DO ACIONAMENTO. A RAÇÃO 2-3MM DIÂMETRO DE 
ESCOAMENTO DE 25MM. B RAÇÃO 2-3MM DIÂMETRO DE ESCOAMENTO DE 50MM. 
C RAÇÃO 2-3MM DIÂMETRO DE ESCOAMENTO DE 75MM. D RAÇÃO 2-3MM 
DIÂMETRO DE ESCOAMENTO DE 100MM. 

 
FONTE: O autor (2018) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tipo de fluxo apresentado pelas 3 diferentes rações nos diâmetros de 25, 50, 75 e 

100mm ficou caracterizado como fluxo mássico, ou seja, há um total escoamento. 

O dosador apresentou precisão em sua operação utilizando rações de 1, 1,7 e 2-3mm 

nos diâmetro de escoamento de 25,50,75 e 100mm, se aproximando dos valores desejados; e 

apresentando comportamento estável e condições de manter a qualidade na operação todas as 

variáveis.  

Pode se concluir que em todos os diâmetros testados a um total escoamento nas 

diferentes rações testadas. 

 Pode se observar que o dosador apresenta um desempenho considerado estável em 

todos os tempos e diâmetros de escoamento testados. 

Para utilização deste tipo de dosador em conjunto com um controlador lógico 

programável (CLP) fica recomendado, para que haja um controle de qualidade sua utilização 

em tempos de acionamento igual ou inferior a 10 segundos. 
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