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Introdução
Produtos agrícolas, notadamente grãos e 

sementes são produtos vivos e por isso 
apresentam intensa atividade respiratória 
(metabolismo) resultando em diversas reações 
bioquímicas oxidativas de seus compostos, o qual 
resultará na perda de matéria seca, perda de 
nutrientes, aumento da umidade, favorecendo o 
surgimento e a expansão de colônias de insetos, 
bactérias e fungos, e conseqüentemente 
aumentando a temperatura interna dessa massa de 
grãos. Dessa forma o monitoramento constante da 
temperatura interna do silo, serve como um 
gerenciador das condições do grão armazenado  
evitando a deterioração e a diminuição das perdas, 
qualitativas e/ou quantitativas. 

Dessa forma o desenvolvimento de um 
silo piloto com um  sistema de termometria capaz 
de captar, transmitir e registrar informações 
precisas e em tempo real sobre as condições dos 
grãos armazenados, baseado no controle preciso 
da temperatura em diversos pontos na massa de 
grãos, em conjunto com a monitoração da 
temperatura e umidade ambiente, serve  de 
instrumento para o estudo e o desenvolvimento de 
diversas pesquisas na área de armazenagem e 
conservação de produtos agrícolas.

Material e  Métodos  

O silo piloto é constituído de chapa 
metálica galvanizada, calandrada, formando anéis 
e os anéis formando o tubo ou cilindro 
armazenador, com 83cm de altura e 57cm de 
largura , possui revestimento de isolante térmico, 
assegurando boa conservação e mínima quebra 
técnica, sensores  de termometria, cabos 
termométricos, canais de aeração, espalhador de 
grãos, porta extratora, motores de aeração, painel 
de supervisão  e controle capaz de

monitorar automaticamente a temperatura e 
umidade  da massa de grãos dentro do silo.

Sistema de termometria automático
O silo piloto possui um sistema de monitoramento 
eletrônico micro controlado – THUPXSAG –
Figura(A), com entradas de sensores 
configuráveis como temperatura e umidade, 
mediante ajustes de software e hardware, e que 
oferece rápida e precisa medição da temperatura e 
umidade em todo volume de grãos, através das 
dez unidades de sensores eletrônicos digital LM35
para temperatura e HIH 4004 para sensores de 
umidade, dispostos no interior da massa de  grãos, 
permitindo ações preventivas e curativas 
(acionamento do sistema de aeração e espalhador 
de grãos) mantendo intacta a qualidade dos grãos 
armazenados.

O controle de temperatura e umidade –
THUPXSAG, permite monitorar em tempo real 
através de sensores digitais – semicondutor LM35
(temperatura) e HIH 4004(Umidade) – as 
variações de temperatura e umidade no interior do 
silo, bem como corrigi-las sempre que necessário 
acionando os motores de aeração.

Sua programação se dá através da porta 
serial RS232 conectado ao PC via configuração 
do Hyper terminal. 
               O painel de supervisão e controle
programável permite a monitoração e correção de 
temperatura e umidade dentro do silo bem como a 
possibilidade de haver controle manual no
acionamento dos motores de aeração, espalhador 
de grãos e acionamento da porta extratora para a 
retirada de grãos do silo.

1. Primeiro Autor é Aluno de Engenharia Agrícola e Ambiental, Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Av. Dom Manuel de Medeiros, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900 . E-mail: agvasco@bol.com.br
2. Segundo Autor é Aluno de Engenharia Agrícola e Ambiental, Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Av. Dom Manuel de Medeiros, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900 . 
3. Terceiro Autor é Aluno de Engenharia Agrícola e Ambiental, Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Av. Dom Manuel de Medeiros, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900 . 
4. Quarto Autor é Aluno de Engenharia Agrícola e Ambiental, Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Av. Dom Manuel de Medeiros, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900 . 
5. Quinto Aluno de Engenharia Agrícola e Ambiental, Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Av. Dom Manuel de Medeiros, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900 .  
6. Sexto Autor é Aluno de Engenharia Agrícola e Ambiental, Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Av. Dom Manuel de Medeiros, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900 . 
7. Sétimo Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Av. Dom Manuel de 
Medeiros, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900 . E-mail: laurenti@dtr.urfpe.br
8 Oitavo Professor substituto do Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Av. Dom Manuel 
de Medeiros, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900 . 



Cabos termométricos

Os sensores são acoplados no interior da massa de 
grãos através de cabos de cobre, envolvidos por 
uma camada protetora com isolante antiestático 
estruzados em polietileno, evitando interferências 
nas leituras dos parâmetros de temperaturas e 
umidade da massa de grãos.

Sensor de precisão de Temperatura em Graus 
Celsius LM35

O sensor LM35 é um sensor de precisão, 
fabricado pela National Semiconductor 
(www.national.com), que apresenta uma saída de
tensão linear relativa à temperatura em que ele se 
encontrar no momento em que for alimentado por 
uma tensão de 4-20Vdc e GND, tendo em sua 
saída um sinal de 10mV para cada Grau Celsius 
de temperatura, sendo assim, apresenta uma boa 
vantagem com relação aos demais sensores de 
temperatura calibrados em “KELVIN”, não 
necessitando nenhuma subtração de variáveis para 
que se obtenha uma escala de temperatura em 
Graus Celsius. 

O LM35 não necessita de qualquer 
calibração externa ou “trimming” para fornecer 
com exatidão, valores temperatura com variações 
de ¼ºC ou até mesmo ¾ºC dentro da faixa de 
temperatura de –55ºC à 150ºC. Este sensor tem 
saída com baixa impedância, tensão linear e 
calibração inerente precisa, fazendo com que o 
interfaceamento de leitura seja especificamente 
simples, barateando todo o sistema em função 
disto. Este sensor poderá ser alimentado com 
alimentação simples ou simétrica, dependendo do 
que se desejar como sinal de saída, mas 
independentemente disso, a saída continuará 
sendo de 10mV/ºC. Ele drena apenas 60µA para 
estas alimentações, sendo assim seu auto-
aquecimento é de aproximadamente 0.1ºC ao ar 
livre.

O sensor LM35 é apresentado com vários 
tipos de encapsulamentos, sendo o mais comum o 
TO-92, que mais se parece com um transistor, e 
oferece ótima relação custo benefício, por ser o 
mais barato dos modelos e propiciar a mesma 
precisão dos demais. A grande diversidade de 
encapsulamentos se dá devido à alta gama de 
aplicações deste integrado.

Sensor de precisão de umidade HIH4004

 Temperatura operacional:
-40ºc a 180ºc

 Umidade:0 a 100%

 Voltage de saída:5vcc
 Histerese:3%

Especificações Técnicas
 Painel de Supervisão e Controle – Figura(A)

Sistema microprocessador de 
monitoramento de temperatura e umidade:

 Hardware:
Tensão de alimentação: 8 a 15Vcc

 Consumo: 61/81mA com relés 
desligados, 198mA com 2 relés operados

 Capacidade para até 16 sensores: (requer 
ajustes de hardware)

 Entradas de sensores configuráveis como 
temperatura ou umidade

 Ajustes de preset e histerese via porta 
serial

 Sensibilidade das entradas: 1,275V 
(fundo de escala)

 Escala de temperatura: 0ºC a 127,5ºC em 
passos de 0,5ºC

 Escala de umidade:      0% a 101,5% em 
passos de 0,5%

 Tempo entre medições (aproximado): 8 
segundos

 Avanço automático ou manual de 
sensores

 Display LCD 16x2 com luz de fundo 
verde, com opção liga/desliga

 Teclado com funções para: reset, menu, 
sair, avanço e recuo

 Comunicação serial RS232 com fácil 
interface com o hyper terminal ou outro 
emulador de terminal (4800-8-n-1)

 Configurável via porta serial.

Microcontrolador AT89S8252 da família MCS-51 
INTEL, com 8Kbytes de memória flash, 256Bytes 
de memória RAM, 2Kbytes de memória EPROM, 
uma interface USART, 3 timers/counters.

Software:
O software operacional proporciona a 
programação e configuração do sensores via 
teclado do PC através da porta serial RS232 e 
visualização e navegação através do display de 
cristal liquido que permite: leitura de temperatura
e umidade em tempo real alarme de falha nos 
sensores,  programação e configuração de 
sensores via terminal do PC.



Controle de Temperatura e Umidade 

Resultado Esperado
Dados de variação da temperatura e umidade 
monitoradas pelo  sistema de termometria 
THUPXSAG exposto em forma de tabela
comprovando a aferição, eficiência e precisão do 
equipamento. 
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Desenho – 1 Painel de controle
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Figura 1 - Controle de temperatura e umidade – THUPXSAG


