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RESUMO 

Tendo em vista a evolutiva era tecnológica, está cada vez mais notório a aplicação 

dela no contexto industrial brasileiro, é comum encontrar sistemas de envase em 

muitos segmentos industriais, visando à normatização do setor produtivo e com 

objetivo básico de facilitar processos produtivos, aumentando com eficiência a 

quantidade produzida, otimizando os custos dos produtos e oferecendo maior 

qualidade. Portanto, pode-se notar que a implantação de uma automação não atinge 

apenas a produção em si com a substituição do trabalho braçal humano, está 

intimamente ligada a comportamentos de qualidade, garantindo a manutenção de 

uma produção sempre com as mesmas características e alta produtividade. Nesse 

contexto, este projeto propõe a ideia de automatizar um protótipo de sistema de 

envase. O sistema será formado por uma esteira transportadora, um mecanismo 

envasador de líquidos de pequeno porte, um reservatório de 4 litros que abastecerá 

a envasadora e frascos de dupla medida (200ml e 500ml). O sistema será 

controlado pelo microcontrolador ATMega da placa Arduino Due, atualmente muito 

utilizado por acadêmicos interessados em desenvolver projetos eletrônicos e de 

automação, pois ele possui uma programação fácil e objetiva, incentivando os 

iniciantes no assunto. Relés serão utilizados como atuadores para acionar o motor 

da esteira e da bomba de envase e um sensor infravermelho para detectar a 

presença do recipiente que conterá o líquido envasado. Uma célula de carga irá 

medir o peso dos recipientes no processo do envase a fim de controlar a quantidade 

a ser envasada, sendo que a quantidade será informada pelo usuário. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento da tecnologia em processos de envase, vem crescendo 

consideravelmente a procura pela automatização de linhas de produção, visando 

melhores soluções para obtenção de resultados na qualidade e quantidade da 

produção e também visando a diminuição de custos, fator muito importante na vida 

industrial de hoje. Foi este fator que incentivou o desenvolvimento de um protótipo 

capaz de envasar líquido em recipientes de diferentes capacidades volumétricas, 

pela sua massa e de forma automatizada. Será usado como medidor do peso 

envasado uma célula de carga, as células de carga são transdutores de força, o qual 

transforma uma grandeza física, neste caso a força, em sinal elétrico. São utilizadas 

em balanças comerciais e em soluções para pesagem industrial, aplicada em 

automação e controle de processos industriais. Será utilizada uma célula de carga 

comercial conforme visto na Figura 1, a mesma de balanças de cozinhas, de 

farmácias e também usadas em indústrias, mas esta não possui grande capacidade 

de mensuração, com capacidade apenas de 0g até aproximadamente 10000g, esta 

faixa de peso é suficiente para o projeto, pois o reservatório tem a capacidade de 

armazenamento máximo de 4000g.  

O microcontrolador terá comunicação direta com um software desenvolvido em Java, 

que fará possível o usuário entrar com os dados de configuração do envase, como 

quantidades de recipientes, quantidade a ser envasada e também um tanque será 

mostrado na tela com o nível do reservatório. 



OBJETIVOS 

Realizar um sistema de envasamento automático por peso, conseguindo minimizar o 

trabalho braçal humano  no  setor  produtivo,  garantindo  maior  quantidade 

produzida  e  controlando  variáveis  que consequentemente  aumentará  a  

qualidade  também,  desta forma influenciará  deficiências  nesse  setor que  

provoca  impactos  negativos  e  minimizando  essas  fragilidades  ocorrerá  uma  

grande  melhoria, como maior segurança, mais rendimento, redução de custos e 

outros benefícios. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho  será  desenvolvido  com  base  em  análise  documental  e  literária,  

aprofundando  e lapidando  o  conteúdo  sobre  o  assunto  abordado,  pois  se  trata  

de  várias  áreas  didáticas aplicadas simultaneamente e trabalhando em harmonia 

para obtenção do sucesso do protótipo, será  feita  uma  elaboração de  pesquisa  

dividida  e bem organizada para  otimizar  o  processo  de coleta   de   informações.   

Inicialmente   foram   escolhidas algumas   obras   literárias   que   são importantes, 

cada qual no seu tema didático, McRoberts(2011) trata sobre a plataforma Arduino, 

Thomazini(2005)  sobre  a  célula  de  carga  e  sobre  sensores,  Ogata(2007)  

tratando  na  parte mecânica,  Boylestad(2000)  que  nos  auxiliará  nos  

componentes  eletrônicos  envolvidos  no projeto em geral. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para o projeto ser montado, inicialmente pensando na estrutura da esteira e da 

balança, começamos pela base que será feita de cantoneiras de ferro soldadas em 

formato de retangular com furos para fixar os mancais, ela possui tamanho cerca de 

50cm de comprimento e 30cm de largura. Os dois eixos fixados em cada 

extremidade da base são de aço inox com uma polegada de diâmetro e 60cm de 

comprimento e foram encabados com tarugos de nylon para formar os roletes da 

esteira. 

A base da balança será projetada em madeira retangular, no tamanho certo para 

fixar a balança e o protoboard com os circuitos eletrônicos do projeto. 

Para fazer a leitura da saída da célula de carga, será necessário uma amplificação 

do sinal de saída, pois é um sinal muito baixo, da ordem de microvolts, visto que 

nosso microcontrolador não é capaz de ler sinais dessa ordem, utilizaremos um 

amplificador operacional, modelo INA125P,   

Para as ligações dos nossos componentes eletrônicos, o protoboard será a melhor 

solução, por ser excelente para pequenos projetos, ela é uma matriz de contatos 

que facilita a inserção de componentes, segundo Matos: 

 

O protoboard é um instrumento que permite montar circuitos elétricos experimentais 

sem a necessidade de soldar os elementos no circuito. É composto por conexões 



horizontais, com grupos de cinco pontos ligados entre si, de tal modo que entre uma 

linha e outra não haja contato, conexões verticais, conectados de 5 em 5 furos.          

(2007). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Considerando os ruídos e os distúrbios na eletrônica do projeto, obtivemos 

resultados de envase muito bom, com pouca perca de líquido, gerando uma média 

no erro de ±1ml para cada frasco envasado, utilizamos frascos de 200 e 500ml, isso 

nos mostra um erro entorno de ±0,2%. Dependendo do tipo do produto que será 

envasado, considerando densidade e viscosidade, que são duas propriedades 

químicas importantes neste caso, o resultado parcial que obtivemos pode ser 

considerado excelente para linhas de envasamento de pequeno e médio porte. 

 

FONTES CONSULTADAS 

ARDUINO DUE. Disponível em <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue> Acesso em: 20 

mar. 2016. 

BOYLESTAD, Robert. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, 6.ed. Brasil: Prentice-Hall 2000. 

CÉLULA DE CARGA. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_carga#C.C3.A9lula_de_carga_com_extens.C3.B4metr

o_de_folha> Acesso em: 20 mar. 2016. 

MATOS, Natércia Silva, Instrumentos E Componentes Eletro-Eletrônicos Nas Aulas de Física No 

Ensino Médio In: XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física, Vitória: SBF, 2009. 

ROSARIO, M, Joao. Princípios da Mecatrônica, Brasil: Prentice-Hall, 2005. 

THOMAZINI, Daniel. Sensores Industriais Fundamentos e Aplicações, 4.ed. Brasil: Erica 2012. 

 


