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1. RESUMO 

 

O projeto tem há intenção de desenvolver uma esteira seletora de peças            

como um projeto integrador das disciplinas de Desenho Computacional, Eletrônica          

Analógica, Eletrônica Digital, Instrumentação Industrial e Elementos de Máquinas.         

Aplicação deste projeto pode ser para diversos fins desde a seleção de peças na              

linha de produção de uma empresa como também na seleção de materiais metálicos             

de não metálicos num centro de separação de lixo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A metodologia de projetos torna o ensino mais interessante e desafiador, o            

aluno deixa de ser um mero expectador e passa ser atuante, proativo na busca de               

conceitos e teorias que poderão viabilizar o projeto que ele vislumbra desenvolver.            

Assim este projeto foi proposto onde os alunos devem projetar uma esteira com um              

motor DC sem caixa de redução para produzir um sistema de redução de velocidade              

e aumento de torque, no controle será utilizado um circuito lógico, usando portal             

digitais da série 74xx e os sensores indutivos e capacitivos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do projeto e melhorar e automatizar o processo de seletor de             

materiais, usando sensores específicos e usando lógica combinacional para         

controlar o mesmo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A parte física projeto será todo projetado no software de desenho SolidWork            

junto com uma caixa de redução de rotação usando engrenagens feita para deduzir  
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um motor de 1000 rpm para 10rpm. A ideia é utilizar sensores capacitivos e indutivos               

para detecção dos materiais, metal e nylon.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Sensores Indutivos  

Sensores indutivos são dispositivos eletrônicos capazes de medir a         

proximidade de objetos metálicos que entram em seu campo magnético. 

 

5.2 Sensores Capacitivos  
Sensores capacitivos são dispositivos tecnológicos que recebem e respondem a um           

estímulo físico/químico ou sinal.  

 

5.3 Motor DC 

Um motor de corrente contínua é qualquer de uma classe de máquinas            

elétricas rotativas que converte energia elétrica de corrente contínua em energia           

mecânica. Os tipos mais comuns dependem das forças produzidas pelos campos           

magnéticos. Quase todos os tipos de motores CC possuem algum mecanismo           

interno, eletromecânico ou eletrônico, para alterar periodicamente a direção do fluxo           

de corrente em parte do motor. 

 

5.4 Portas lógicas Combinacionais  

São geralmente usadas em circuitos eletrônicos, por causa das situações que           

os sinais deste tipo de circuito podem apresentar: presença de sinal, ou "1"; e              

ausência de sinal, ou "0". As situações "Verdade" e "Falso" são estudadas na Lógica              

Matemática ou Lógica de Boole; origem do nome destas portas. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Foi desenvolvido o projeto mecânico da esteira utilizando o software Solid 

Works, onde foram detalhados os lugares onde serão fixados os elementos deste 

projeto Motores, sistema de transmissão, sensores e circuito de controle. 
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Para o projeto da redução de velocidade será utilizada a tabela abaixo: 

 

 

1000 2 1;2 

500 2 1;2 

250 2 1;2 

125 5 1;5 

25 5 1;5 

5  2;1 Para fazer a ampliação de 5rpm para 10rpm 
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