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RESUMO
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e implantação de um sistema de
aquisição de dados de temperatura, em um silo de armazenamento de grãos, carregado
com milho. Os dados foram coletados no silo por um sistema Arduíno ao qual são
acoplados os sensores de temperatura. Após a leitura os dados são transmitidos via rádio
e exibidos em tempo real em uma tela de computador criada especificamente para que
o usuário do sistema consiga identificar os pontos de medição rapidamente. Essa
informação é importante para subsidiar o operador do sistema na tomada de decisão
sobre intervir ou não no processo de aeração dos grãos para manter a qualidade do
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produto armazenado. O sistema contou com 12 sensores distribuídos dentro do silo, e
as leituras foram realizadas com intervalo de 15 minutos no período entre 16 de julho e
18 de outubro de 2018.
Palavras-chave: Termometria. Microcontrolador. Comunicação sem fio.
ABSTRACT
This paper presents the development and implementation of a temperature data
acquisition system in a grain storage silo loaded with corn. Data were collected in the
silo by an Arduino system to which the temperature sensors are coupled. After reading
the data is transmitted by radio and displayed in real time on a computer screen
specifically designed so that the system user can identify the measuring points quickly.
This information is important to support the system operator in deciding whether or not
to intervene in the grain aeration process to maintain the quality of the stored product.
The system had 12 sensors distributed within the silo, and the readings were taken at
15-minute intervals between July 16 and October 18, 2018.
Keywords: Thermometry. Microcontroller. Wireless Communication.

1 INTRODUÇÃO
Segundo dados do IBGE, no ano de 2017, enquanto os setores de serviço e
indústria tiveram retração da ordem de -0,9% e -0,2% em relação ao PIB,
respectivamente, o setor agropecuário teve um crescimento acumulado de 14,5%
(GAMA, 2017).
Dentro das atividades da agropecuária, um dos destaques é a produção de grãos,
principalmente pelo volume de produção e dos valores monetários envolvidos, porém,
problemas com logística, gerenciamento de riscos, infraestrutura de portos e
armazenagem, comprometem a rentabilidade dos produtores (DAVID et al., 2018). O
produtor não tem como intervir em todos os problemas mas, pelo menos um deles está
ao seu alcance, que é o armazenamento. Além da disponibilidade, uma das tarefas
importantes no armazenamento é a manutenção da integridade dos grãos e um dos
indicadores dessa qualidade é a temperatura (ELY, 2018). A temperatura da massa
granular adequada para inibir o desenvolvimento de fungos é de 20°C, aliada a 60% de
umidade relativa do ar intragranular (SILVA,2014).
O monitoramento da temperatura da massa granular é importante para que ações
preventivas sejam adotadas no sentido de evitar o aquecimento dos grãos e com isso
garantir a integridade dos mesmos.
Em muitos casos, o monitoramento é realizado de forma manual: onde uma
pessoa responsável pela manutenção do sistema de armazenamento dirigi-se ao silo
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empunhando um terminal, que é plugado a tomadas para realizar a leitura dos sensores
de temperatura que ficam dispostos em diferentes alturas. Essa informação é transcrita
em uma planilha, para posterior análise e tomada de decisão.
O processo de aquisição de dados está facilitado pela popularização dos sistemas
microcontrolados e com o acesso a sensores eletrônicos que dispensam calibração, além
da facilidade do acoplamento desses dispositivos a sistemas de comunicação sem fio.
Todas essas condições permitem a criação de sistemas de monitoramento de temperatura
interna em silos com custo atraente e com informação das condições de temperatura em
tempo real, facilitando e otimizando tanto o trabalho do operador, como permitindo o
registro dos dados. O sistema contará com uma placa microcontrolada do tipo Arduíno,
sensores de temperatura eletrônicos, um sistema de comunicação sem fio e um software
especialmente desenvolvido para apresentação das informações na tela de um
computador para acompanhamento e o arquivamento.
O experimento foi instalado no silo da fazenda Lageado, onde a atividade de
aferição da temperatura é manual e ocorre uma vez ao dia. O registro da informação é
feito em uma planilha. Este modo de controle pode auxiliar o produtor a tomar decisão
caso ocorra o aquecimento dos grãos, porém, todo o processo é manual e o método não
apresenta um histórico da evolução da temperatura. Verifica-se que ocorre falta de
leitura por motivos diversos. O sistema de monitoramento proposto, visa suprir essa
ausência de monitoramento e cria um banco de dados de informações sobre o
comportamento térmico dos grão.
Conhecer o comportamento e a variação de grandezas físicas envolvidas em um
processo facilita a tomada de decisão, bem como permite às pessoas envolvidas no
controle, estudo ou pesquisa referente a esses fenômenos. Quando o registro dessas
informações é realizado por um sistema de aquisição de dados, as ações ou domínio do
conhecimento passam a ser realizados em tempo real.
A evolução da eletrônica e a popularização de sistemas programáveis de custo
acessível facilitou o acesso aos sistemas de aquisição de dados, o que levou vários
autores e pesquisadores desenvolverem seus próprios dispositivos. FOLEA et al.(2014)
propõe a construção de um datalogger de baixo custo, usando um microcontrolador para
aquisição de dados de temperatura e umidade relativa do ar. O equipamento adquire os
dados e armazena em memória. Apresenta as informações em tela e também é equipado
com uma impressora para imprimir pequenos relatórios. Através de uma porta USB, os
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dados podem ser enviados para um computador. O autor prevê a possibilidade de
completar o projeto com um sistema de comunicação por WI-FI ou GSM.
Os sistemas de aquisição de dados são compostos por sensores, dispositivos de
condicionamento dos sinais, um hardware de aquisição e sistemas de armazenamento e
processamento das informações. Conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Sistema de aquisição de dados

SENSORES
Sensores são elementos específicos que transformam uma determinada
variável física de interesse (ou faixas de operação dessa variável) em uma
grandeza passível de processamento. Uma observação a ser feita é que, em
geral, a variável de interesse é transformada em uma gradeza elétrica, uma
vez que com os recursos oferecidos pela eletrônica pode-se efetuar uma série
de processamentos posteriores (BALBINOT, 2006, p 13).

CONDICIONADOR DE SINAL
Alguns sensores necessitam de um circuito auxiliar para que o sinal proveniente
da sua resposta ao estímulo tenha sua amplitude amplificada ou reduzida, a fim de tornar
esse sinal compatível com o hardware de aquisição. Alguns dispositivos de aquisição,
possuem circuitos próprios dispensando a utilização dos circuitos de condicionamento
de sinal.

HARDWARE DE AQUISIÇÃO
Esta etapa do sistema de aquisição de sinais é executada por um equipamento
que realiza a interface entre o sensor/condicionador de sinais e o sistema de
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processamento. Podem ser empregados dispositivos fabricados especificamente para
esta tarefa, como os dataloggers, até componentes mais simples e de custo bem mais
atraente, que são os microcontroladores.
Os microcontroladores são componentes eletrônicos construídos em pastilhas de
silício, onde milhões de transistores são dispostos de forma que em sua arquitetura sejam
implementados diversos recursos apropriados para realizar tarefas sequenciais e
facilitarem o trabalho de aquisição de sinais. A utilização dos microcotroladores, requer
maior conhecimento de eletrônica e condicionamento de sinais pelo desenvolvedor o
que pode ser considerado por muitos pesquisadores como uma desvantagem, porém seu
custo muito menor que o de um datalogger e as novas ferramentas de programação e
desenvolvimento tem mudado essa opinião.
Os microcontroladores são aplicados em uma variedade muito grande de
equipamentos: eletrodomésticos, automóveis, sistemas de automação de máquinas,
robótica entre outros. Atualmente, o microcontrolador pode ser encontrado e aplicado
como um componente em uma plataforma de eletrônica embarcada, ou em plataformas
de prototipagem que ajudam o desenvolvimento de sistemas microcontrolados, sem que
o projetista seja um especialista em eletrônica. A plataforma mais popular do momento
é o Arduíno, composto de uma placa de prototipagem, que pode receber diversos
acessórios, além de uma IDE (Integrated Develope Enviroment) que permite ao usuário
escrever as funções que serão executadas em linguagem de programação própria e
transferir esse programa para a memória do sistema, apresentado na Figura 2.

Figura 2 : Arduíno mega 256

COMUNICAÇÃO
Entre o hardware de aquisição de dados e o computador que realiza o
processamento da informação é necessário que se estabeleça um canal de comunicação.
Este canal pode ser por meio de cabos elétricos, dispositivos de memória (Pen Drive ou
Cartão de memória), por meio ótico (Infravermelho) ou por sistemas sem fio via ondas
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eletromagnéticas. Tendo em vista o sistema proposto ser instalado em local externo, o
dispositivo de comunicação mais apropriado é o modelos sem fio.
Dentre os dispositivos de comunicação sem fio para aplicação em sistemas de
aquisição de dados é importante destacar os módulos que utilizam rádio frequência
como meio de transporte dos dados. As limitações desses dispositivos são as distâncias
e obstáculos entre emissor e receptor. A escolha dos dispositivos que devem ser usados
em sistemas com microcontroladores deve levar em conta a maior compatibilidade entre
eles. Neste ponto destacam-se os sistemas Lora e Xbee, apresentados na Figura 3.

Figura 3 : Módulos de comunicação

Ambos são totalmente compatíveis com os microcontroladores e Arduíno e
podem ser aplicados aos projetos de comunicação sem fio. As limitações ficam restritas
a melhor comunicabilidade em função da distância ou obstáculos físicos entre a unidade
coletora de dados e o sistema de armazenamento.

PROCESSAMENTO
O processamento dos dados obtidos via sistema de aquisição é executado por um
programa previamente criado e instalado em um computador pessoal. Atualmente
existem diversas linguagens de programação que podem ser utilizadas, das quais
podemos citar JAVA, Python, C# (C sharp), Delphi. O programa criado deve ter
interação com a porta de comunicação do PC que será interligada com o sistema de
aquisição. O programa pode apenas receber e armazenar os dados para serem analisados
em outras ferramentas computacionais, ou realizar a análise prévia. Estes sistemas
também podem funcionar como interface de comunicação com o usuário, apresentando
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em tela os valores dos dados lidos em tempo real subsidiando a intervenção do operador,
tal como acionamento de dispositivo de maneira remota. Nesse caso o programa é
chamado de supervisório. Os programas supervisórios tem a finalidade de mostrar as
variáveis de controle de um sistema automatizado, as ações que estão ocorrendo.

2 MATERIAL E MÉTODOS
O sistema de termometria desenvolvido conta com:
• Sensores de temperatura;
• Uma placa de desenvolvimento Arduíno;
• Os módulos de comunicação sem fio;
• Um laptop;
• Um aplicativo desenvolvido na linguagem de programação C#.

SENSOR DE TEMPERATURA DO INTERIOR DO SILO
Para este projeto os sensores mais adequados de serem acoplados ao Arduino,
são o NTC, LM35 ou o DS18B20. Schiavon et. al.(2019) demonstrou em laboratório
que a escolha mais adequada para esta aplicação é o DS18B20.
O modelo DS18B20, fabricado pela Dallas Semiconductor, tem formato igual a
um transistor com encapsulamento TO 92, com 3 terminais, conforme apresentado na
Figura 4

Figura 4 : Sensor de temperatura DS18b20

Este sensor trabalha na faixa de medição entre -55 e 125°C Celsius, com acurácia
de +/- 0,5°C na faixa entre -10 e 85°C. É equipado com um ADC que pode ser
programado para resolução entre 9 e 12 bits. A informação da temperatura medida é
enviada ao sistema leitor por um canal digital com um único fio, utilizando um protocolo
próprio de comunicação chamado one wire (MAXIM, 2018). Estes sensores possuem
uma identificação própria o que permite que por meio do programa do hardware de
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aquisição, os sensores sejam identificados separadamente permitindo ao sistema saber
qual informação de temperatura pertence a qual sensor. Quando o sistema é inicializado
uma rotina de identificação é processada, e a identificação dos sensores é armazenada
no sistema, conforme pode ser verificado na Figura 5
Esse modo de comunicação, aliado ao fato dos dados serem enviados no formato
digital, diminuem a possibilidade de perdas de informação mesmo com o sensor
instalado a mais de 15 metros de distância do dispositivo de aquisição. Outro aspecto é
o fato do sensor poder ser instalado em rede, o que facilita a montagem. E possível com
apenas 3 fios interligar todos os sensores em um único canal de entrada do
microcontrolador (BICA et al., 2018).

Figura 5- Identificação dos sensores e valores de temperatura individual

PLATAFORMA ARDUÍNO
A plataforma Arduíno foi escolhida para desenvolver o equipamento por ser de
fácil aquisição, programação simples e por atender os requisitos de hardware,
facilitando a execução do protótipo. O modelo definido foi o UNO apresentado na
Figura 6
Figura 6 : Arduíno UNO

O Arduíno é o elemento intermediário no sistema. É o responsável por receber a
informação dos sensores de temperatura e enviar ao Laptop, onde a informação da
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temperatura é apresentada ao usuário e armazenada. Por meio do Arduíno também é
possível acionar remotamente o exaustor de aeração do silo. A placa Arduíno UNO
possui um canal de comunicação serial, 13 portas de entrada e saída digitais, 6 portas
analógicas e um processador ATMEGA 328P, recursos suficientes para a execução do
trabalho.
O modo como os sensores foram ligados pode ser visualizada na Figura 7. No
sistema instalado no silo são 12 sensores, dispostos em duas colunas de 6 sensores
distantes entre si em 2 metros que foram instalados dentro do silo, porém na Figura 7
foram representados apenas 3 sensores para exemplificar a forma de instalação.

Figura 7: Modo de ligação dos sensores

MODULO DE COMUNICAÇÃO
O comunicador utilizado é o Xbee, do modelo ProS2b com frequência de
comunicação em 2.4GHz, programados no modo de comunicação transparente. Um
módulo ficará ligado ao arduíno no silo e outro em um computador no escritório de
vendas da fazenda modelo da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP Botucatu.

APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS.
Para desenvolver o aplicativo que foi executado no computador para apresentar
em tempo real os valores de temperatura e armazenar a informação coletada foi usada a
linguagem de programação C# (C Sharp) que é fornecida na ferramenta Visual Studio
versão 12 da Microsoft. A linguagem C# é apropriada para desenvolvimento de
programação orientada à objeto, e por ser uma evolução da linguagem C, facilita o
desenvolvimento de aplicações tipo supervisório. Esta ferramenta já possui um ambiente
de desenvolvimento que facilita escolher o layout de telas inserção de figuras e funções
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pré programadas principalmente para manipular as portas de comunicação do
computador.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A concepção do sistema foi inciada pelo planejamento dos componentes que
foram agregados ao sistema o qual está apresentado na Figura 8 em diagrama de blocos.

Figura 8 : Diagrama de ligação

Os sensores DS18b20 foram ligados ao pino 3 do arduíno, o sensor LM35 ao
pino analógico A0, o ventilador é comandado pelo pino 8 e o rele que pode acionar uma
carga de maior potência, como o exaustor de aeração é controlado pelo pino 9.
A comunicação com o Xbee é realizada pelos pinos RX e TX. O sensor LM 35
serve para monitorar a temperatura da placa e do gabinete que abriga o sistema instalado
no alto do silo, e o ventilador tem a função de refrigerar o gabinete.
Uma placa de interface construída para receber externamente apenas a ligação
do ventilador, do comando para o exaustor e dos sensores de temperatura. Todos os
outros componentes estão inseridos nela de modo que a montagem final ficou isenta de
muitas ligações periféricas. Na Figura 9 está apresentada a placa de interface
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Figura 9 : Placa de interface

INSTALAÇÃO DOS SENSORES
Os sensores de temperatura, foram dispostos em duas colunas na parte interna
do silo. O Sensor na posição inferior fica a um metro de distância do fundo do silo e os
demais foram dispostos a cada 2 metros. As colunas foram montadas com mangueira
cristal de 10mm de diâmetro. Um cabo elétrico com 3 fios internos foi passado por
dentro da mangueira e os sensores soldados, fixados com adesivo epox e protegidos por
uma membrana emborrachada. Na Figura 11 é apresentada a imagem da montagem de
um sensor e na Figura 10 a representação da instalação interna no silo.

Figura 10 - Sensor montado
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As mangueiras foram presas junto com as já existentes para facilitar a instalação,
uma vez que o sistema original conta com cabos de aço dentro da mangueira que são
presos no piso do silo, para garantir o posicionamento desejado, após o milho ser
despejado.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AQUISIÇÃO.
O Arduíno recebe um programa que fica armazenado em sua memória e que rege
o seu funcionamento. Para realizar a comunicação foi desenvolvido um protocolo
próprio. Os dados de temperatura são lidos pelo Arduíno, somente quando recebe um
caractere “A”. Ao receber a mensagem o Arduíno habilita a leitura dos sensores, monta
um pacote de dados e envia para o computador, como apresentado na Figura 12. Outras
mensagens podem ser enviadas para o Arduíno que são as letras “C” para ligar o
ventilador do gabinete e a letra “D” para desligar, a Letra “V” para ligar o rele e “H”
para desligar e por fim a letra “R” para reiniciar o microcontrolador.

Figura 11: Representação do fluxo de dados via rádio

O Fluxograma deste programa é apresentado na Figura 13.
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Figura 12 : Fluxograma

APLICATIVO DE PROCESSAMENTO
O aplicativo é um programa de computador cuja tela é apresentada na Figura
14.
Figura 13 : Tela Principal da aplicação
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Ao ser inicializado o programa busca as configurações básicas para o
funcionamento que são o endereço da porta de comunicação (COM), a velocidade, os
parâmetros de paridade, quantidade de bits e quantos bits de parada. Antes de inciar, o
operador pode escolher qual o intervalo de tempo entre as medidas. Para o
monitoramento de temperatura ficou estabelecido o intervalo de 15 minutos entre as
atualizações, porém é possível escolher outro intervalo que variam entre 5 segundos e
60 minutos com valores pré-definidos. Como pode ser visto Na Figura 15.

Figura 14 : Detalhe de escolha do intervalo de tempo

Para iniciar o funcionamento é preciso pressionar o botão abre porta. Para
interromper a execução precisa acionar o botão fecha porta. O botão sair serve para
fechar a aplicação. O botão reinício envia o comando de reset para o arduíno. O botão
Lig. Exausto envia o comando de ligar o relé que aciona uma carga elétrica maior, que
pode ser o exaustor de aeração dos grãos. Quando acionado ele muda de cor para chamar
a atenção do operador que o exaustor está ligado e se pressionado novamente ele envia
o comando de desligar a ventilação. Na Figura 16 estão apresentados os botões.

Figura 15 : Detalhe dos botões de comando

Abaixo da palavra transmissão tem um quadro onde pode ser escrito um
comando e ao pressionar o botão enviar o comando é enviado para o arduíno via rádio.
Abaixo dos botões tem uma barra branca, onde as últimas leituras de dados são
apresentadas, junto com a data e hora da ocorrência. Na figura alusiva ao silo ficam
apresentadas as leituras de temperatura nos pontos onde os sensores estão instalados,
além da médias por altura as médias por coluna e a média geral no alto do silo. No
rodapé da tela estão apresentadas a data e hora do sistema, a contagem regressiva em
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segundos do tempo que falta para a atualização das informações, qual o intervalo
programado, e a temperatura do gabinete.
Com esse parâmetro definido, a cada ciclo de tempo completo, o sistema envia
para o módulo de aquisição a mensagem contendo o caractere “A”, e recebe os valores
de temperatura que os sensores apresentam para o Arduíno. Essa informação é
apresentada na tela, com a data e horário do registro e na imagem que representa o silo
o valor da última leitura de cada ponto em posição representativa da altura em que se
encontra dentro do silo.
Os dados são armazenados em um arquivo, onde cada linha contém todos os
dados da leitura, formatados de modo que ao editar o arquivo em uma planilha
eletrônica, cada informação fica separada em uma coluna como pode ser observado na
Figura 17.

Figura 16 : Dados em planilha de cálculo

Como esses dados foram armazenados em uma pasta na nuvem, é possível
averiguar o comportamento dos grãos armazenados, a qualquer tempo. Essa facilidade
auxilia a tomada de decisão em relação a intervenções necessárias para conter os
processos de deterioração dos grãos.
O silo onde o sistema foi instalado conta com um outro equipamento para
realização do controle de temperatura. Esse sistema mais antigo e tradicional. Uma de
suas características é a leitura manual dos dados e o registro é feito em uma planilha por
um funcionário da fazenda. A frequência de leituras é de no máximo duas vezes ao dia,
não tem leituras nos finais de semana e também apresentou falta de registro em diversos
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dias. O objetivo deste trabalho não é a comparação entre os sistemas e nessas condições
além do fato dos sensores não estarem na mesma altura e o meio onde ocorrem as
medições não ter comportamento homogêneo. Portanto não foram realizadas
comparações entre as medidas realizadas pelo sistema proposto e o sistema existente.
Durante todo o período do experimento, foram coletados 104640 valores de
medidas de temperatura, distribuídos em 12 sensores, destas medidas apenas 40
apresentaram falha de leitura, de forma aleatória e em sensores diferentes, o que não
comprometeu os resultados.

CUSTO DE MONTAGEM
Para

montagem

do

equipamento,

é

preciso

um

investimento

de

aproximadamente R$ 1.035,00 conforme descrição na Tabela 1.

Os valores foram obtidos no comércio de varejo, em alguns casos em sites de
venda de equipamentos eletrônicos.
Não foram computados valores tempo para desenvolvimento do software de
aquisição de dados, e do programa que vai instalado no Arduíno, assim como o tempo
de construção da placa auxiliar e da montagem das mangueiras e instalação no silo.
É possível afirmar que para construção de vários sistemas, o custo do material
pode ser reduzido em até 20% pela compra em maior quantidade e o valor do tempo
investido na programação fica diluído.

4 COMO CONCLUSÃO DESTE TRABALHO PODEMOS DESTACAR
➢ Foi demonstrado que é possível implementar um sistema de termometria, com
tecnologia de fácil acesso, se comparado a sistemas produzidos no mercado;
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➢ O sistema apresentou eficiência ao manter registro de leitura de temperatura de
modo ininterrupto, por 120 dias com intervalo de 15 minutos;
➢ Os dados armazenados podem subsidiar outros estudos relativos ao
comportamento da temperatura em silos graneleiros.

A realização do trabalho de forma prática com instalação e coleta de dados em
campo, abriu a perspectiva para ampliar o projeto no futuros, com a incorporação dos
seguintes recursos e melhorias:
➢ Estimar a quantidade de produto que esta armazenado, e verificar o efeito de
funil que os grãos formam quando manipulados, uma vez que a temperatura onde
tem grão tem comportamento diferente dos pontos onde o silo está vazio.
➢

Inclusão de medidas de umidade e outras variáveis de interesse;

➢ Modificar o sistema de armazenamento e tratamento de dados, que são
atualmente arquivados em forma de texto para banco de dados;
➢ Criação de gráficos e relatórios em tempo real;
➢ Interferência automática para contenção do aquecimento;
➢ Auxiliar o produtor na tomada de decisão sobre esvaziamento e venda do
produto.
Todas essas modificações podem ser mais valorizadas com a possibilidade de se
utilizar os métodos de IOT, para disponibilizar todas as informações em páginas web,
permitindo tanto a popularização dos dados quanto a permissão para usuários avançados
a intervenção no processo.
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