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Eficiência e Controle na Secagem de Grãos

A Empresa

O Vale da Eletrônica Brasileiro

A CAMPOTECH é uma marca que pertence ao grupo HIGH-Z VALE INDÚSTRIA ELETRÔNICA 

LTDA com sede em Santa Rita do Sapucaí - MG, mundialmente conhecido como o vale da eletrônica 

brasileiro onde estão sediadas 150 empresas de tecnologia com a característica comum da busca pela 

inovação e o pioneirismo no desenvolvimento dos mais de 13.700 itens que fabricam.

 Focada no desenvolvimento de produtos e soluções para o agronegócio a CAMPOTECH se 

destaca no mercado de automação para secadores de café, através de seus equipamentos que 

otimizam, melhoram e agregam valor no pós colheita dos grãos.

 Seu quadro de engenheiros tem compromisso institucional  de lastrear todos os esforços no 

desenvolvimento e atualizações de produtos, baseando seus trabalhos em estudos científicos de 

pesquisadores do setor, e no atendimento de demandas apresentados pelos produtores do setor 

cafeeiro.

 A inovação e pioneirismo da CAMPOTECH se iniciou  em 2010, quando um grupo de ex-

alunos e professores do INATEL e da ETE “FMC” decidiu unir-se para fundar a empresa. Já no 

primeiro ano de suas atividades fez dois depósitos de patentes no INPI com as ideias e inovações que 

hoje estão incorporadas nos produtos e vem auxiliando e melhorando o pós-colheita do café. 

Atualmente desenvolve estreita parceria com pesquisadoresd a UFLA buscando aprimorar 

tecnologicamente todo o leque das soluções de modo a oferecer aos clientes, maior  eficiência e 

qualidade  na utilização dos produtos.



A Tecnologia Inovadora

AET - ATUADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA

 No ano de 2011 a CAMPOTECH desenvolveu dois produtos específicos para secadores 

rotativos de café, utilizando a planta de secadores de uma renomada fazenda situada em Alfenas MG. 

Onde submetidos a todos tipos de testes para validação e aplicabilidade, alcançou resultados 

satisfatórios e otimistas, apresentados durante uma safra completa. A partir desse acompanhamento,  

a empresa começou a produzir o equipamento em escala.

 O AET é um atuador eletrônico para controlar a temperatura de secagem do café e mantê-la 

uniforme, através de sensoriamento eletrônico e digital instalado na tubulação do ar de entrada e 

outro, sem fio, instalado no cilindro do secador. O controlador eletrônico atua em uma válvula 

eletromêcanica que corrige em tempo real a tempertura de secagem, garantindo estabilidade e 

uniformidade durante o processo.

 Os limites de temperatura são ajustados através de dois botões pelo operador do secador 

(temperatura de massa e entrada), ou pelo usuário do software de gerênciamento e controle, que 

possibilita a criação de receitas específicas de secagem para ter o melhor controle das temperaturas 

envolvidas no processo.
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A Tecnologia Inovadora

AET - VÁLVULA ELETROMECÂNICA

AET - SENSOR DE TEMPERATURA DO AR DE ENTRADA

AET - SENSOR DE TEMPERATURA DA MASSA DE GRÃOS                                   QUADRO ELÉTRICO
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A Tecnologia Inovadora

CERES - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE

 O Ceres é um supervisório eletrônico capaz de medir, amarzenar, programar, controlar e 

gerenicar todo o processo de secagem do café com eficiência. Possuindo saídas eletrônicas 

programáveis o sistema pode ligar e/ou desligar o secador de café, (cilindro e ventilador), com 

temporizações ajustadas pelo operador para automatizar o processo. Realiza também de forma 

automática as leituras dos sensores de temperatura do ar de entrada e da massa de grãos, em uma 

taxa ajustavél e programável, e as registram em um banco de dados interno (computador) para 

consultas e análises posteriores.

  O SGsoft é o software que faz a conexão entre os secadores de café com os CERES, o que 

permite ao operador/usuário, acessar remotamente todos os dados envolvidos durante o processo 

de secagem, para o acompanhamento real das temperaturas do lote que está sendo processado.

É possível configurar no software, as informações  dos itens abaixo relacionados para o controle da 

secagem, como:

            

    Lote

    Data e hora de entrada

    Tipo do Café

    Tempo no terreiro

    Umidade 

    Variedade

    Renda

    Origem e demais.

 Com a agregação da possibilidade de  criação de receitas de secagem, o software tem 

melhorado a qualidade da secagem, que através de etapas pré-programadas, torna possível ajustar  

tempos e temperaturas pelo tipo e características específicas do café (lote).
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A Tecnologia Inovadora

Sgsoft - Tela principal com secadores
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A Tecnologia Inovadora

Sgsoft - Tela de criação de receitas
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A Tecnologia Inovadora

Sgsoft - Relatório de Secagem
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Parque instalado

 Cerrado Mineiro : 171 unidades instaladas

Sul de Minas e SP: 46 unidades instaladas

Total: 217 equipamentos em pleno funcionamento
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Vantagens e Benefícios

Uniformidade na Secagem

 Como de conhecimento um dos fatores essenciais para proporcionar a qualidade do 

produto final, é a estabilidade da temperatura durante o processo de secagem do grão. O controle 

preciso permite a melhor preservação das características organolépticas dos grãos refletindo na 

qualidade do produto após a secagem.

 A tecnologia de automação para secadores de café da CAMPOTECH traz precisão no 

controle da temperatura de entrada do ar e de massa de grãos, com a utilização da eletrônica e 

algoritimos desenvolvidos especialmente para esta função, os resultados na uniformidade da 

secagem são  amplamente comprovados nas plantas que já utilizam esse método.

Economia de Combustível

 O controle em tempo real da temperatura de secagem faz com que a caldeira passe a 

trabalhar mais estável, pois as oscilações de temperatura são minimizadas ou mesmo anuladas. Esta 

funcionalidade  impacta diretamente na economia de combustível (lenha ou palha) na ordem de 40% 

a 50%, contribuído não só com a diminuição dos custos operacionais como, mão de obra, frete, 

materia prima e outros, mas também com a diminuição expressiva da emissão de Co2 na atmosfera 

terrestre. Isto respalda dois fatores fundamentais na gestão ambiental: matriz energética e consciência 

ecológica.

Aproveitamento da Mão de Obra

 Com a escassez da mão de obra qualificada e comprometida nos afazeres do campo a 

tecnologia vem se tornando uma forte aliada para mitigar essa necessidade latente pela via da 

automação de várias funcionalidades/etapas no processo de secagem de grãos. Assim os 

equipamentos de automação CAMPOTECH agregam ECONOMIA, EFICIENCIA e QUALIDADE 

ao processo e controle da secagem, diminuindo perdas ocasionadas no processo manual de controle 

da secagem, e oferecendo ao produtor maior segurança e melhores resultados na execução desta  

importante etapa do pós-colheita.        FOTO - Economia de lenha
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