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RESUMO 

 Este projeto pretende simular um processo industrial de seleção de 

produtos com tamanhos variados através de um protótipo de uma esteira 

transportadora de objetos. O sistema de controle é composto por um 

gravador digital de vídeo, dispositivo de input/output (I/O) e câmeras de 

vigilância como elemento sensor, sendo capaz de determinar destinos 

diferenciados para objetos de tamanhos distintos pelo método de detecção 

de movimento, recurso presente em grande parte dos sistemas de 

gravação de imagens atuais. 

Palavras chave: CFTV. Automação industrial. Sistema de captura de 

imagens. Esteira de transporte. Câmeras de vídeo. 

INTRODUÇÃO  

Normalmente os sistemas de automação discretos utilizam sensores 

discretos, como: capacitivos, indutivos e ópticos. Este projeto tem como 

finalidade apresentar sistemas de monitoramento de imagens (conhecidos 

como CFTV – circuito fechado de TV) como uma alternativa simples e de 

baixo custo em relação ao uso de sensores discretos (capacitivos, indutivos e 

ópticos) em alguns tipos de processos de automação industrial. 

Como modelo de um processo completo de automação industrial, o 

conjunto será implementado em um controle de uma mini esteira seletora de 

produtos, que tem por finalidade separar determinados tipos de produtos por 

diferentes tamanhos, armazenando em diferentes locais. Será apresentada 

toda a versatilidade deste tipo de variação de sistemas automatizados. 

Além disso, existe uma série de outras aplicações práticas envolvendo 

o sistema proposto neste projeto. Este é um dos alvos principais deste 

projeto, pois apresenta uma solução que pode estimular os profissionais da 

área a se aprofundarem mais neste segmento tecnológico. MOURA, Reinaldo 

A. Equipamentos de movimentação e armazenagem São Paulo: Ed. IMAM, 1998. 288 p 



OBJETIVOS 

Implementar um sistema de automação, em uma esteira de seleção 

de produtos, capaz de realizar a separação de dois tipos distintos de objetos 

utilizando um sistema de CFTV e efetuar o controle de potencia do motor de 

movimentação da esteira através de um protocolo específico para câmeras 

PTZ`s. 

METODOLOGIA  

Neste projeto pretende-se apresentar uma planta didática 

automatizada, com a utilização de CFTV digital como tecnologia de controle. 

Assim através da captura de imagem, serão selecionados objetos de 

diferentes tamanhos e com a planta de uma esteira de seleção, cada objeto 

será posicionado em um local pré-estabelecido. A planta didática será 

composta dos seguintes elementos: esteira de transporte, campo de análise e 

campo de seleção. SILVEIRA, Paulo R; SANTOS, Winderson E. Automação e 

controle discreto. São Paulo: Ed. ÉRICA, 1999. 229 p 

Para realizar este trabalho será necessário o entendimento de cada 

tipo de câmera pesquisando manuais e selecionando melhor custo benefício. 

Analisar os diferentes tipos de lentes existentes para este caso, pesquisando 

custos e a funcionalidade para o processo que será desenvolvido. Por se 

tratar de um equipamento que manipula elementos de vídeo, é provável que a 

placa de captura exija uma Configuração de hardware adequada para o 

perfeito funcionamento. Desta forma, será importante considerar qualquer 

recomendação feita pelo fabricante, caso existam, fonte para realizar essa 

etapa: https://www.seventh.com.br/MANUALDGUARDCENTER 

DESENVOLVIMENTO  

Conforme apresentado na introdução, este projeto pretende simular 

uma esteira seletora de dois objetos, utilizando mini câmera como elemento 

sensor, motor AC para movimentação, um protocolo especifico para controle 

de câmeras PTZ como elemento de ajustes de potência. 

O trabalho será desenvolvido em 3 etapas: 

1º Etapa: Construção da estrutura mecânica, a qual irá simular 

uma etapa de um processo industrial. Neste momento será construído o 

https://www.seventh.com.br/MANUAL


protótipo de uma esteira (simulando uma esteira de transporte de produtos 

comumente encontrada em indústrias). 

2º Etapa: Serão acopladas as câmeras e lentes ao protótipo, sendo 

que para isso deve-se fazer uma série de testes verificando melhor posição 

das câmeras e qual o melhor foco para a escolha das lentes. 

3º Etapa: Será acoplada a parte de controle, composta pelos 

seguintes itens: dispositivo I/O, servidor, software de monitoramento 

hardware implementado para tradução dos comandos provenientes do 

sistema de captura de imagem. 

ESTRUTURA MECÂNICA DA ESTEIRA 

A esteira implementada no projeto é do tipo transportadora sortidora, 

de correia plana. O corpo da estrutura mecânica do protótipo de esteira foi 

desenvolvido utilizando o material MDF (Medium-density fiberboard), como 

mostra o modelo de dimensão da esteira na figura1. 

 

Figura 1 Dimensões básicas do protótipo da esteira. 

Fonte: Autoria própria. 

Nas duas extremidades da esteira estão localizados os roletes 

responsáveis pelo deslizamento da correia transportadora plana. O rolete de 

uma das extremidades está acoplado ao tracionador, que tem a função de 

apertar ou afrouxar a correia de transporte. O rolete da outra extremidade 

está acoplado a um conjunto de polias, movimentadas por correias dentadas 

ligadas ao eixo do motor AC (alternating current). É este rolete que transfere o 

movimento do motor AC para a correia de transporte. 

 



 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Os testes efetuados para a completa interação entre o sistema de 

captura de imagens e o protótipo de esteira podem ser classificados em três 

etapas, como ajuste de velocidade do motor AC, tempo de atuação do trilho de 

seleção e configuração da detecção de movimento no software do servidor. 

A velocidade máxima do motor, porém, mostrou-se muito elevada, 

fazendo com que o objeto percorresse o trajeto total da esteira em menos de 

um segundo. Tentou-se utilizar o circuito de potência como único recurso 

para controle de velocidade. Isto, porém, resultou em elevada perda de 

torque, impossibilitando que o motor conseguisse movimentar a esteira. Fez-

se então necessária a utilização de um conjunto de polias, que reduziu a 

velocidade máxima de 1350 RPM originais do motor para 104 RPM. 

O tempo em que o trilho de seleção deve permanecer acionado é 

relacionado diretamente com o tempo que o objeto leva para percorrer o 

trajeto da área de detecção de movimento até a posição do trilho de atuação. 

Se este tempo estiver errado, corre-se o risco de direcionar o objeto para o 

reservatório errado. O Dguard Center permite configurar, além das áreas de 

detecção, a sensibilidade com que o movimento é detectado Os níveis de 

sensibilidade podem ser configurados em cinco níveis diferentes, sendo: 

baixa, média baixa, média, média alta e alta. Este fator foi determinante no 

resultado final deste projeto.https://www.seventh.com.br/MANUALDGUARDCENTER 
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