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RESUMO 

 

Visto que o consumo de produtos pela população está em crescente aumento, muito se 
têm dito o que poderia se fazer como resíduo gerado pelo uso do mesmo. Com base 
nesse cenário, o pensamento de reciclar resíduos está sendo inserida na sociedade de 
forma incremental, sendo bem recebidos pelo mesmo, e principalmente, nas empresas 
de produtos manufaturados que visa, além de reduzir gastos, melhorar seus produtos de 
forma sustentável. E como o mundo tecnológico está presente em todos os campos da 
vida das pessoas, a automação de processos, como a separação de resíduos sólidos 
para a redução de tempo do processo de reciclagem, é um viés bem-vindo para as 
pessoas. O trabalho foi estruturado com o objetivo de mostrar que maquinas 
automáticas, dotadas de sensores e atuadores, partes integrantes do campo da 
automação industrial, podem acelerar e muito processos de reciclagem que antes, 
levavam mais que só tempo e sim dinheiro.   
 

Palavras-chave: Reciclagem; Processos; Sensores; Atuadores; Automação. 
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ABSTRACT 

Since the consumption of products by the population is increasing, much has been said 
about what could be done as waste generated by the use of it. Based on this scenario, 
the idea of recycling waste is being inserted in society incrementally, being well received 
by the same, and mainly, in the companies of manufactured products that aims, in 
addition to reducing expenses, to improve their products in a sustainable way. And as the 
technological world is present in all areas of people's lives, the automation of processes, 
such as the separation of solid waste to reduce the time of the recycling process, is a 
welcome breeze for people. The work was structured with the aim of showing that 
automatic machines, equipped with sensors and actuators, integral parts of the field of 
industrial automation, can accelerate and many recycling processes that used to take 
more than time alone, but money. 
 
 
Key-words: Recycling; Processes; Sensors; Actuators; Automation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este presente trabalho de conclusão de curso teve como meta analisar 

sensores e atuadores para uma possível implementação de uma esteira seletora de 

rejeitos sólidos, onde poderá agilizar o processo de separação do lixo. Bem como 

salientar a importância da reciclagem no mundo contemporâneo, mais 

especificamente, o Brasil, onde o lixo produzido supera países ditos desenvolvidos, 

porém, sem a devida gestão e gerenciamento adequado desse resíduo, equipara-o 

como um dos países mais sujos do mundo.  

A reciclagem, nada mais é que o reaproveitamento da matéria base de um 

determinado resíduo produzido pelo esgotamento do mesmo pelo ser humano, onde 

ele será transformado, sob diversos tratamentos mecânicos e/ou químicos, em outro 

tipo de produto ou nele mesmo.  

Como um dos critérios para a metodologia científica, a observação do mundo 

é de relevante importância para a formulação de hipóteses e teorias científicas. 

Mantendo essa crucial base investigativa e aplicando-a ao Brasil, e, mais a fundo, o 

valor que o país dá a seletividade e reciclagem de rejeitos sólidos. O levantamento 

feito pela Associação brasileira de Empresas de Limpeza pública e Resíduos 

Especiais (Abrelpe) aponta que apenas 3% do lixo produzido são destinados a 

reciclagem, o que é algo preocupante para a população. Atentando-se a possíveis 

criações de projetos automáticos ao que se refere ao recolhimento distinto do lixo, 

esse trabalho terá uma possível relevância ao que tange a conscientizar as 

cooperativas de reciclagem e a população brasileira a adotar a automação como 

alicerce a eficácia e agilidade desses processamentos tão importantes para a 

sociedade. 

É possível que o campo da automação presente no país converterá o cenário 

do Brasil como um dos cem “países mais sujos do mundo”? Visto que a automação 

de processos é uma consequência da globalização e do avanço tecnológico, por que 

não mover essa vertente para o campo da seleta de lixo e consequentemente o 

aumento da taxa de reciclagem de sólidos descartados no país? 

Como estandarte do trabalho, a premissa de pesquisa partiu-se da ideia de 

demonstrar, de forma técnica, como dispositivos captadores de eventos externos, os 

sensores e aparelhos eletroeletrônicos muito utilizados no campo de controle e 

automação, assim como as funções geradas pelo trabalho conjunto dos mesmos, 
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poderão auxiliar na automação de processos de coleta seletiva de lixo, bem como 

acelerar o processo de reciclagem de resíduos de produtos consumidos. 

Objetivando especificadamente o projeto trabalhou entorno de três pontos: 

Destacar a importância da reciclagem no mundo contemporâneo e a posição do 

Brasil como um dos maiores produtores de lixo, mas com um péssimo índice de 

reciclagem do mesmo; descrever os principais dispositivos eletrônicos e a interação 

dos mesmos para o desenvolvimento de processos automatizados de seletividade 

dos resíduos sólidos gerado pela população; conjecturar acerca de uma possível 

esteira automatizada seletora de lixo, visando agilizar o trabalho de reciclagem de 

lixo. 

Este presente trabalho foi contemplado como método de pesquisa em revisão 

de literatura. O qual aborda a método de apresentar, explicitar e fundar a pesquisa 

em artigos, livros e quaisquer fontes de pesquisa relevante sobre o assunto a ser 

estudado. Também conhecida como revisão de literatura ou referencial teórico, a 

revisão bibliográfica é uma etapa de um projeto de pesquisa que mostra 

abertamente o panteão de contribuições no âmbito científico de autores acerca de 

um tema específico. Os Autores que serviram com fonte de pesquisa foram Marcelo 

Wendling, Alex Cardoso dentre outros. 
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2. A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM  

 
Desde os primórdios da história da humanidade, o lixo ali existia. Há relatos 

históricos onde se observa que antigas civilizações já utilizavam o descarte de 

resíduos e determinava o destino dos mesmos. 

De acordo com Cardoso (2012), a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz 

que a reciclagem é a recente prática sustentável de reutilização de resíduos sólidos, 

visto que eles não seriam remanejados, modificando-os, com origens em suas 

transformações de estados físicos, físico-químico ou biológico, em matérias primas 

para outros produtos ou no próprio produto. 

A reciclagem impacta diversos setores de um estado, dentre eles o setor 

socioeconômico, onde pela reutilização inteligente de produtos, criará importantes 

pontos de trabalho para a população, consequentemente movimentando a economia 

do país, e a melhoria da qualidade de vida da população residente. Outro importante 

setor que é afetado positivamente num país onde a reciclagem é pauta da 

instituição, é o meio ambiente, que em sua grandeza esplêndida existente no país, 

poderia ser mantida com a decrescente atividade de descarte de lixo na natureza. A 

Figura 1 apresenta o símbolo universalmente conhecido da reciclagem. 

 

Figura 1 – Símbolo da reciclagem. 

 
 
 

 

 
 
 

Fonte: eCycle (2018) 

 

De acordo com o eCycle (2013), criado nos anos 70 pelo arquiteto Gary 

Anderson, ele usou como inspiração um gráfico do ciclo da água na natureza para a 

criação do símbolo de reciclagem.   

A reciclagem é algo substancial e de grande importância para a sociedade 

contemporânea. As atividades limpeza urbana, de geração de empregos e o mais 

importante, a preservação do meio ambiente estão atrelados à atividade de 

reutilização de resíduos sólidos. Somente pelo viés da reciclagem é possível a 
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minimização dos sérios impactos que o homem causou e causa ao meio ambiente, 

sendo possível a economia de recursos naturais e matérias primas. 

A preservação do meio ambiente, a diminuição de descarte de produtos com 

um grande potencial reciclável e a geração de novos empregos são alguns dos 

impactos benéficos que o pensamento reciclável traz a uma sociedade sustentável. 

Conforme a resolução do CONAMA (2001) N° 275 de 25 de abril de 2001 diz o 

seguinte: 

 

O Conselho Nacional Do Meio Ambiente - CONAMA, no uso das 
atribuições que lhe conferem a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, e no Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 
1999, e considerando que a reciclagem de resíduos deve ser 
incentivada, facilitada e expandida no país, para reduzir o consumo 
de matérias-primas, recursos naturais não renováveis, energia e 
água; Art.1º Estabelecer o código de cores para os diferentes tipos 
de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 
transportadores, bem como nas campanhas informativas para a 
coleta seletiva. 

 

Porém, com um possível aumento e procura por um pensamento mais 

sustentáveis, criaram-se algumas regras para a correta separação do lixo produzido. 

De acordo com o tipo do material descartado, ele é atrelado a uma cor e símbolo, 

geralmente encontrados em seus coletores de materiais recicláveis denominados 

lixeiras coloridas. 

Conforme Porto de santos (2007) os recipientes apresentam suas respectivas 

cores para determinado tipo de matéria: 

Madeira: Preta  

Metal: Amarelo  

Plástico: Vermelha  

Papel/Papelão: Azul  

Vidro: Verde  

Resíduos Perigosos: Laranja 

Resíduos Orgânicos: Marrom  

Resíduos Não Recicláveis: Cinza  

Resíduos Radioativos: Roxa  

Resíduos Ambulatoriais: Branca 
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O pensamento reciclável visa um real reaproveitamento de alguns materiais 

descartados, e conforme um tratamento térmico, químicos, dentre outros, eles 

podem ser transformados em matéria-prima para outros produtos ou retornarem ao 

seu aspecto físico anterior. Mas para que esse processo seja o menos trabalhoso o 

possível, depender da coleta seletiva, em outras palavras, a recolha do resíduo e 

posteriormente a separação do mesmo através das classificações dos materiais 

conforme citado anteriormente. De acordo com PARANÁ (2006) a reciclagem 

considera os resíduos gerados pela sociedade, como matéria-prima, depois de uma 

série de processos. Os materiais ora rejeitados são coletados, tratados e 

processados, para a fabricação de novos produtos. A sociedade moderna se 

destaca pelo desperdício e uso indiscriminado dos recursos naturais.  

Para criar-se um pensamento sustentável em uma sociedade deverá 

conscientizá-los que tudo aquilo que é descartado tem seu valor reciclável, 

transformando-os em novos objetos, o que significa lucro. Porém, além da atividade 

de reciclar, é necessário reduzir o consumo e reaproveitar tudo aquilo que é 

possível, minimizando um aumento no descarte desse produto na natureza. 

Nesta linha de raciocínio, entre em cena o conceito de 3R’s, os quais 

proferem: 

a) Reduzir: Ditam a abdicação do desperdício, repensando nos hábitos 

de consumo. 

b) Reutilizar: É o reaproveitamento de resíduos com o objetivo de 

produzir o mesmo ou um produto diferente do reutilizado. 

c) Reciclar: É a alteração de resíduos já manuseados por meio de 

processos industriais ou artesanais, em novos produtos. 

Figura 2 – Simbologia e cores das latas de lixo. 

Fonte: IZN Recicle Brasil (2018). 
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2.1  O QUE É O ATO DE RECICLAR 

O processo de transformação de um resíduo sólido em sua base, ou seja, 

matéria-prima e/ou a fabricação de um diferente produto derivado do resíduo, 

chama-se reciclagem. A reciclagem desenvolve benefícios na sociedade, como a 

geração de empregos, a preservação do meio ambiente, economia em agua e 

principalmente a diminuição dos aterros sanitários. 

O Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), 

analisa que há certa mobilização da sociedade em torno da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, onde demanda a coleta seletiva para municípios com mais de 

30 mil habitantes. Cardoso (2012), coordenador do MNCR, informou que de 

todos os lixões ainda existentes no Brasil, 1,7 mil estão na região Nordeste do 

Brasil. A Figura 3 mostra a porcentagem do volume de resíduos sólidos e o 

destino que eles tomam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

É observado que a maior parte do lixo ainda é depositada nos aterros 

sanitários.Com a extinção dos aterros sanitários, esses espaços poderão ser 

aproveitados com instalações de novas escolas, hospitais, parque e conjuntos 

habitacionais (GONÇALVES, 2003). 

Por outro lado, nem todos estão aderindo um pensamento sustentável. As 

pessoas ainda descartam seus lixos em terrenos baldios, algumas queimam, outras 

misturam o rejeito com o resíduo com alta probabilidade de reciclagem. Somente 

uma pequena parcela da população adere à seleção e descarte correto do lixo. De 

outra forma, a não correta coleta seletiva do lixo pode acarretar graves problemas 

ambientais, com isso, a qualidade de vida da população decai (CARDOSO; 

CORTEZ, 2012). 

Figura 3 - Destino do lixo no Brasil  

Fonte: Momento online (2018). 
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Há duas questões não esclarecidas para a maioria da população, o conceito 

de reciclável e reciclado. Um resíduo reciclável é um produto que tem a possibilidade 

de ser transformado em sua base ou em outro produto. Já o reciclado, é o produto 

que já passou pelo processo de reciclagem, porém esse mesmo objeto pode ser 

novamente reciclado. Entretanto, devido ao alto custo de fabricação do produto já 

reciclado o pelo pouco mercado em que ele é inserido, muitas empresas não aderi 

esse processo (CARDOSO; CORTEZ, 2012). 

Já as palavras separar e reciclar nesse âmbito de reutilização do lixo, a 

separação seria o processo de seleção dos materiais reutilizáveis do lixo comum, 

onde esses podem ser alocados em recipientes próprios para suas respectivas 

identificações para, depois, serem destinados a um centro de reciclagem. E o já 

reafirmado conceito de reciclar, é a modificação que são expostos os materiais já 

utilizados e podem ser reutilizados pelo meio industrial e artesanal. Através desse 

ato, evita-se o uso de matérias que são retiradas da natureza para a fabricação de 

diversos bens de consumo (GONÇALVES, 2003). São eles: 
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Tabela 1 – A reciclagem atrelado a economia 
 

  Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente (2018). 

 

E na Figura 4 é mostrado o tempo em que os materiais levam para serem 

totalmente decompostos na natureza: 

RECICLAGEM & ECONOMIA 

QUANTIDADE RECICLÁVEL NÃO-RECICLÁVEL 

1 tonelada de papel 
reciclado evita o corte de 
15 a 20 árvores, 
economiza 50% de 
energia elétrica e 10 mil 
m3 de água. 

Jornais e revistas 
Folhas de caderno 
Formulários de 
computador 
Caixas em geral 
Aparas de papel 
Fotocópias 
Envelopes 
Rascunhos 
Cartazes velhos 
Papel de fax 
 

Etiquetas adesivas 
Papel carbono e celofane 
Fita crepe 
Papéis sanitários 
Papéis metalizados 
Papéis parafinados 
Papéis plastificados 
Guardanapos 
Bitucas de cigarro 
Fotografias 

1 tonelada de alumínio 
reciclado evita a extração 
de 5 toneladas de 
minério. 100 toneladas de 
aço reciclado poupam 27 
kWh de energia elétrica e 
5 árvores usadas como 
carvão no processamento 
de minério de ferro. 

Folha-de-flandres 
Tampinha de garrafa 
Latas de óleo, leite em pó 
e conservas 
 
Latas de refrigerante, 
cerveja e suco 
Alumínio 
Embalagens metálicas de 
congelados 

Clips 
Grampos 
Esponjas de aço 
Pregos  
Tachinhas 
Canos 

 Canos e tubos 
Sacos 
CD’s 
Disquetes 
Embalagens de 
margarina e produtos de 
limpeza 
Embalagens PET: 
Refrigerante, suco e óleo 
de cozinha 
Plásticos em geral 

Cabos de panela  
Tomadas 

1 tonelada de vidro 
reciclado evita a extração 
de 1,3 tonelada de areia. 

Recipientes em geral 
Garrafas 
Copos 

Espelhos  
Vidros planos e cristais 
Cerâmicas e porcelanas 
Tubos de TV’s e 
computadores. 
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Figura 4 - Tempo de decomposição de resíduos na natureza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses e outros materiais, quando descartados de forma indevida ou mesmo 

no meio ambiente, geram grandes impactos na fauna e flora da natureza. 

2.2  BENEFÍCIOS DA COLETA SELETIVA:   

Separar previamente o resíduo solida da fonte geradora e encaminha-lo para 

sua reciclagem, configura o processo de coleta seletiva. Esse ato impacta na 

redução na exploração dos recursos naturais. Acompanhando o raciocínio com a 

contribuição das empresas em tomar uma atitude mais sustentável, por exemplo, 

reciclar a sua embalagem que confina seu produto atua diretamente na diminuição 

de desperdícios (ROSA, 2011). 

Papéis (jornais, cadernos e etc.), plásticos (potes, garrafas PET e etc.), vidros 

(copos e pratos), metais (latas em geral) e orgânicos (restos de alimentos) são 

categorias que o processo de coletar seletivamente atribuiu para a separação 

correta do lixo a ser reciclado. De acordo com Gonçalves (2003) conforme o 

aumento da consciência sustentável, há um crescente número de municípios que 

voltaram suas práticas para a implementação de programas de coleta seletiva, o 

número de municípios que aderiram os serviços de coleta seletiva ultrapassam 

quatrocentos.  

Fonte: Ricchinni (2018). 
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Muitos municípios brasileiros estão conscientizando sua população para uma 

vida mais sustentável. Fazer programas de coleta seletiva entre outros, faz com que 

os moradores criem um pensamento mais ecológico assim diminuindo o desperdício 

e o impacto negativo na natureza, consequentemente melhorando a qualidade de 

vida da população. De acordo com PARANÁ (2006a) o sucesso da coleta seletiva se 

dará somente quando a população aderir um pensamento sustentável.  

Sendo que a população tem de ser educada ecologicamente e um dois 

primeiros pensamentos que tem de haver de serem esclarecidos são a diferença 

entre a coleta seletiva da coleta normal. A coleta normal é o processo que as 

empresas de limpeza urbana recolem o lixo comum das residências, comércios, 

industrias e outros transportados por caminhões (ROSA, 2011). 

Já a coleta seletiva constitui da separação do lixo comum do resíduo 

reciclável, sendo que esses atos são geralmente feitos dentro das empresas, 

residências e afins e sendo recolhido por empresas especializadas (PARANÁ, 

2006a). 

Lançando esse cenário para o campo da automação, automatizar esse 

processo de separação para industrias de reciclagem poderia agilizar a atividade. 

Com isso, os equipamentos ideais para esse tipo de classificação de materiais nada 

mais são que sensores e atuadores (GONÇALVES, 2003).  
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3. SENSORES E ATUADORES 

 

Com a necessidade construir dispositivos automáticos que poderiam atuar de 

acordo com o meio onde esse sistema esteja inserido, foram criados os sensores, 

que por meio de uma sensibilidade causado por efeitos físicos, podem gerar um 

pequeno sinal sendo interpretado por um sistema automático, onde os atuadores, 

como o nome sugere, atuam no sistema controlado acionando ou não algum 

processo em execução. Sendo assim, serão abordados alguns sensores e 

atuadores utilizados na área de separação de resíduos sólidos.   

3.1 SENSORES 

Dentre um grande panteão de instrumentos eletrônicos disponíveis no 

mercado para as mais diversas aplicações é nos sensores que a automação vê uma 

maneira de interagir com o maio em que se encontra. Os sistemas ditos inteligentes 

usam de sensores para analisar qual a necessidade da atuação do mesmo no exato 

momento em que há uma variação na leitura do sensor (BENTO, 1989). 

Dito isso, pode-se afirmar que sensores são dispositivos com o propósito de 

mensurar as variações de uma determinada variável no ambiente, ou seja, “aquilo 

que sente” (PATSKO, 2006 p. 1). No campo da eletrônica, o sensor é apresentado 

como um circuito eletrônico ou um simples dispositivo que capta uma condição 

variante no ambiente, tal como a temperatura ou luminosidade ou algo mais 

complexo como a detecção de partículas radioativas. 

Há os transdutores, que nada mais são que aparelhos conversores de 

energia. Como o princípio do alto falante, que gera ondas sonoras a partir da tensão 

aplicada no mesmo. O sensor, ao sentir a variação na variável medida gera-se um 

pequeno sinal em seus terminais onde é utilizada para leitura, assim, trabalhando a 

cerca de algum sistema de controle (MORAIS, 2002). 

A aplicação de sensores em sistemas automáticos trouxe inúmeras 

consequências benéficas para a vida moderna da sociedade, possibilitando o 

aumento da eficácia do trabalho de um motor, fazer uma pesquisa cientifica com 

maior apuração devido a equipamentos com alta precisão, e até na aplicação de 

sensores de ré em automóveis automáticos (PATSKO, 2006). 
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Os sensores são subdivididos em duas categorias: Sensores analógicos e 

digitais. Os sensores analógicos são ditos assim, pois eles captam variáveis 

analógicas do ambiente e transformam em sinais analógicos, podendo assumir 

diversos valores numa determinada operação. Esses tipos de sensores são os mais 

utilizados, um exemplo é o LDR, que varia sua resistência conforme a luminosidade 

é incidida na superfície sensível (FESTO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já os sensores digitais baseiam-se em valores lógicos de sistemas digitais: 

alto, high, 1 são maneiras de dizer que o estado do sistema está em nível de tensão 

máxima; para baixo, low ou 0, são designados estados de nível mínimo de tensão 

permitida para o sistema (FESTO, 2018). 

Um exemplo seria um par óptico, onde um emissor envia um feixe de luz 

infravermelha que rebate no anteparo, ou receptor. Se o feixe for interrompido por 

algum objeto, o sensor gera um valor de tensão interpretado como valor 1 para o 

sistema de controle (PATSKO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Diodo dependente de luz e sua simbologia 
elétrica 

Figura 6 - Par óptico 

Fonte: SemiconductorForu (2018). 

Fonte: Smartprojectsbrasil (2018). 
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“Normalmente esses sensores necessitam de um conversor A/D em seus 

terminais para a geração de níveis lógicos. ” (PATSKO, 2006). 

Para não ficar muito abrangente o assunto sobre sensores serão abordado 

apenas os mais relevantes para a detecção dos tipos de resíduos existentes. 

3.2  O QUE SÃO SENSORES INDUTIVOS? 

Capacitados e fundamentados nos princípios da indução, os sensores 

indutivos detecção da proximidade de um objeto, principalmente metálico, sem 

necessariamente existir um contato físico entre o sensor e o objeto a ser detectado, 

com isso, ele possui uma grande vida útil, não existindo, assim, perda por desgastes 

mecânicos (LIMA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a esta característica e a elevada resistência dos componentes de alta 

tecnologia utilizados em seu circuito eletrônico eles podem atuar em ambientes 

severos de trabalho, como imersão nos líquidos, aplicados em grande escala em 

maquinas operatrizes, injetoras de plástico, indústria cerâmica, máquinas de 

embalagens, indústria automobilística, etc. (LIMA, 2008). 

3.2.1 Princípio de funcionamento 

Consistindo de uma bobina em um núcleo de ferrite, um oscilador, um 

detector de nível de sinais de disparo e um circuito de saída, o sensor indutivo 

trabalha pelo princípio da indução eletromagnética. Semelhante ao funcionamento 

dos enrolamentos primários e secundários de um transformador (LIMA, 2008).  

Figura 7 - Sensor indutivo 

Fonte: JNJ (2018). 
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Constituído de um oscilador e uma bobina, juntos são capazes de produzem 

um campo magnético fraco. Quando um objeto entre no campo, pequenas correntes 

são induzidas na superfície do objeto. Por causa da interferência com o campo 

magnético, energia é extraída do circuito oscilador do sensor, diminuindo a 

amplitude da oscilação e causando uma queda de tensão. O circuito de detecção do 

sensor percebe a queda de tensão do circuito do oscilador e responde mudando o 

estado do sensor (LIMA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um alvo de metal ao se aproximar de um sensor de proximidade indutivo 

absorve a energia gerada pelo oscilador. Quando o alvo está muito próximo da faixa, 

o fluxo de energia interrompe o oscilador e altera o estado da saída.” (Lima, 2008 p. 

1). 

3.3  MICROFONE 

Sendo um dos componentes mais utilizados no campo da comunicação, o 

microfone é um dispositivo captador de som, com a função de converter as 

vibrações sonoras em sinais elétricos capazes de serem manipulados 

eletronicamente para diversas aplicações desde aparelhos telefônicos e 

equipamentos de gravação a sensores de distância baseados em ultrassom 

(PATSKO, 2006). 

 
 

 

 

 

 

Figura 9 - Sensor microfone 

Fonte: Festo (2002). 

Figura 8 - Acionamento do sensor indutivo 

Fonte: Mecaweb (2018). 
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Há uma grande diversidade de microfones disponíveis, cuja operação de 

trabalho baseiam-se nos variados princípios. Os microfones dinâmicos, com 

características simples de funcionamento, assemelham-se ao princípio de 

funcionamento dos alto falantes: “o som faz vibrar um diafragma que, por sua vez, 

induz uma corrente variável numa bobina eletromagnética, enquanto que nos alto-

falantes acontece exatamente o oposto” (PATSKO, 2006). 

Outros bem comuns são os capacitivos, que se baseiam nos princípios dos 

capacitores variáveis. Com o aumento de microfones mais potentes e precisos era 

necessários à criação de aparelhos mais complexos como os microfones 

parabólicos, utilizados na espionagem e modelos fundamentados na refração de 

raios lazer numa lâmina de vidro (PATSKO, 2006). 

O modelo mais comum de microfone é o KDR5000. Esse modelo de 

microfone de eletreto pode ser encontrado em aparelhos telefônicos até em 

microfones destinados às gravações de alta qualidade (PATSKO, 2006). 

A maioria dos microfones utiliza-se de um diafragma, uma película fina e 

flexível, que vibra quando as ondas sonoras incidem sobre ela. A maneira de como a 

vibração é transformada num sinal elétrico configura o tipo de microfone. “Nos 

microfones capacitivos e nos de eletreto, além do diafragma, há uma pequena placa 

de metal.” (PATSKO, 2006 P. 4). Em junção, ambas as peças constituem um 

capacitor, a vibração faz com que a distância entre a placa de metal e ele varie, e 

consequentemente, a capacitância desse conjunto também varia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Esquema de funcionamento do microfone 

Fonte: Tutorial, aplicações, funcionamentos e utilização de sensores (2006) 
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O sinal gerado da variação dessa tensão reproduz a vibração fidedigna do 

diafragma, possibilitando ser amplificado e reproduzido através de um alto-falante ou 

utilizado para outros propósitos além da reprodução sonora amplificada. A grande 

diferença entre o microfone de eletreto e o capacitivo é que em seu diafragma possui 

uma fina película de eletreto, um material que mantem sua carga permanente 

quando eletrizado. Isso permite que esses microfones operem com tensões 

extremamente baixas, não sendo necessário alimentá-lo com algumas dezenas de 

volts, como no caso dos capacitivos (PATSKO, 2006). 

3.4 O QUE SÃO ATUADORES?  

Em ambas as operações de manufatura com em processos contínuos, os 

movimentos estão presentes nas operações de fixação, alimentação, abertura e 

fechamento de válvulas, etc. Essas manobras são executadas por dispositivos de 

trabalho chamados de Atuadores. Como o próprio nome já remete uma ideia do seu 

funcionamento, os atuadores atuam em algum determinado processo, substituindo 

os acionamentos manuais existentes nos sistemas automáticos. Aplicados 

largamente em plantas industriais, os atuadores pneumáticos funcionam como um 

dos melhores atuadores objetivados a movimentos lineares, rotativos e semi-

rotativos e aplicação de forças a base de ar comprimido. Para o controle desses 

tipos de atuadores são necessárias válvulas de fluxo para regular a velocidade 

válvulas de pressão para o controle da força. Os atuadores pneumáticos operam 

com ar comprimido entre 6 e 8 bar de pressão, isto porque esta é a faixa mais 

econômica para trabalho (SANTOS; BONKOSKI, 2012).  

Porém há falhas nesse tipo de atuador, como o ar sendo de baixa 

viscosidade, ele tende a vazar por pequenos orifícios como encontrado em cilindros 

pneumáticos ou nas mangueiras de transmissão. Outro fator determinante é a 

condensação do ar, pois isso acontece devido a um gás ou fluido ser submetido a 

grandes pressões, assim gerando calor (SANTOS; BONKOSKI, 2012). 

3.5 MOTOR DE PASSO 

Permitindo o posicionamento de seu eixo com alta precisão em qualquer 

posição, um motor de passo possui essa característica porque sua rotação é dividida 
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em vários passos, sendo possível regular a velocidade e o torque do motor. Os 

motores são peças essenciais em muitos projetos que precisam realizar certos 

movimentos, como robôs, impressoras, projetos de automação industrial, entre 

outros (ATHOSELETRONICS, 2015). 

3.5.1 Tipos de motor de passo 

Existem os seguintes tipos de motor de passo: 

 Relutância Variável: Estator com Enrolamentos e Rotor com 

várias polaridades. 

 Imã Permanente: Parecido com o motor de Relutância Variável, 

porém possui um imã fixo no rotor. 

 Híbrido: Imã permanente no eixo e rotor multidentado. 

3.5.2 Funcionamento do motor de passo 

Todos os motores usam um mesmo princípio que é usar as bobinas para 

atrair o rotor. Na Figura 11, um esquema do motor de passo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O motor de passo baseia-se no princípio de motores indutivos. Quatro 

bobinas ficam separadas num ângulo de 90° e quando uma delas é energizada, a 

bobina cria um campo magnético e um dos lados do imã é atraído para ela. 

Figura 11 - Esquema do motor de passo 

Fonte: Athoseletronics (2015).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotor
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Energizando duas bobinas ao mesmo tempo, o rotor permanece na posição entre 

elas (ATHOSELETRONICS, 2015). 

Abaixo são apresentados alguns tipos de motores de passo: 

 Passo completo simples 
 
Sendo o modelo de motor de passo mais simples, já que ocorre somente a 

ativação de uma bobina, e o polo Norte do imã e atraído para ela. As bobinas são 

ativadas uma após a outra, e isso faz com que o motor gire. Esse é um motor de 

quatro passos. (ATHOSELETRONICS, 2015). 

 Passo completo com duas bobinas 
 
Ligando duas bobinas e o rotor fica apontando entre as duas. Como duas 

bobinas estão sendo ativado a cada passo, ele continua ainda com quatro passos. 

Nesse caso o torque do motor aumenta muito, porém o consumo é o dobro. 

(ATHOSELETRONICS, 2015). 

 Meio passo 
 
“Esses motores de passo são ligados com circuitos que chamados de drivers 

de micro passo. Com eles, pode-se controlar a intensidade do campo de cada 

bobina e aumentar muito a quantidade de passos entre as bobinas.” 

(ATHOSELETRONICS, 2015). 

Sendo um trabalho de conclusão de curso baseado em referência literária, o 

próximo capitulo será abordado uma esteira funcional onde esses sensores e 

atuadores foram implementados para o objetivo de separar o resíduo e destinar eles 

em suas respectivas latas de lixo. 
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4. IDEALIZAÇÃO DE UMA ESTEIRA SEPARADORA DE RESIDUOS 

 

Disserta-se acerca do trabalho dos estudantes Bruno Rafael Eihara, Douglas 

Costa Lopes da Silva e Eduardo Ferro dos Santos, onde projetaram uma esteira 

automática para a separação de materiais reciclados baseados na “maquina 

triagem”. 

Mas essa não é uma realidade muito impossível de ser vista fora do âmbito 

projetista. Os Estados Unidos e grande parte dos países da Europa já contam com 

“maquinas triagem”, equipamentos que separam o lixo em seus devidos grupos de 

divisão, onde agilizam em 50 por cento comparado a atividade manual 

(DELORENZO, 2014).  

É bom ressaltar que sempre terá uma pré-triagem manual, onde antigamente 

estendia-se para todo o processo de separação de lixo, pode-se contar com o auxílio 

de maquinário especializado para tal atividade. O processo se inicia com uma 

primeira máquina que abre, automaticamente, as sacolas plásticas que 

acondicionam os resíduos. Em seguida, o trommel (espécie de peneira rotativa) 

separa os resíduos. Os vidros e materiais volumosos (papelões, restos de 

automóveis) devem ser separados, manualmente, pelos catadores em uma pré-

triagem. Já os produtos recicláveis são encaminhados para um separador balístico, 

que tem como finalidade distinguir os materiais entre flexível (papel) e rígido 

(garrafas Pet, Tetra Pak). Após essa separação, os materiais passam por outra 

etapa com sensores ópticos (DELORENZO, 2014).   

O material é colocado em uma esteira, que trabalha entre 2,5 e 3 metros por 

segundo. Nessa esteira, o material é escaneado, e, por meio de cores, é possível 

detectar os produtos. No final dessa esteira, existem válvulas de ar comprimido, para 

ejetar cada objeto para uma saída que vai para um controle manual. Destaca-se 

que, apesar do alto índice de eficiência do processo de separação mecânico, é 

importante ter o controle manual. Ao término de todas essas operações, os materiais 

selecionados são acondicionados em fardos e enviados aos recicladores para 

valorização. De acordo com o coordenador geral da Pellenc, Etimo Ferreira, o nível 

de eficiência desse processo de separação chega a 95%. Através do infravermelho, 

consegue-se diferenciar os materiais entre si. O equipamento tem uma análise 

óptica, por meio de uma câmera fotográfica, e, em seguida, uma análise da 

espectrometria. É a mesma tecnologia usada por uma câmera fotográfica.  A Pellenc 
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oferece esse tipo de tecnologia para vários segmentos no mundo, com área de 

atuação em quase toda a Europa, além de Japão, China, Índia, EUA, Canadá, 

México, entre outros. São mais de 1.500 máquinas instaladas em cerca de 40 

países. No Brasil, a principal atuação da empresa é na área dos Pets, fornecendo 

equipamentos para recicladoras desse material (DELORENZO, 2014). 

Tendo como base essas máquinas de triagem, os alunos do curso de 

engenharia, tiveram a ideia de fazer um pequeno protótipo da máquina utilizando-se 

do Arduino como o controlador proveniente da esteira (EIHARA; DA SILVA; DOS 

SANTOS, 2014). 

O principal componente atuante nesse tipo de sistema é o sistema embarcado 

Arduino. Sabe-se que o Arduino é uma grande plataforma para programar projetos 

em microcontroladores com o objetivo de controlar processos eletronicamente com a 

mínima ou nenhuma intervenção humana (MCROBERTS, 2011). 

Conforme Monk (2013), O Arduino é uma plataforma de prototipagem 

composto por um microcontrolador da Atmel, onde se dispõe de entradas e saídas 

para o processamento de informações e comandos atribuídos a plataforma com 

programação em linguagem C/C++. 

Originado com o propósito de auxiliar estudantes no ensino da computação, o 

Arduino começou a ser comercializado a partir de 2005 por Massímo Banzi e David 

Cuartilles. Devido a sua fácil utilização e a durabilidade que ele proporciona, foi um 

grande sucesso dentre os projetistas mundiais (MONK, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre todas as versões existentes do Arduino, a versão Uno, viso na Figura 

12. É a mais utilizado dentre os projetistas. Contando com o processador da 

ATmega 328, com clock de 16 MHz e 14 portas de entrada e saídas digitais, as 

Fonte: Banzi (2010) 

Figura 12 - Arduino Uno 
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quais 6 delas oferecem saídas PWM. Adicionado a comunicação UART, o Arduino 

dispõe de uma série de formas de se comunicar com o computador, dentre elas uma 

comunicação serial que está disponível nos pinos 0 (RX) e 1 (TX). Outra forma seria 

a comunicação pela porta USB disponível no sistema embarcado (BANZI, 2011). 

O Arduino conta com um IDE onde projetos podem ser desenvolvidos na 

linguagem C/C++ e serem carregados no embarcado por uma das formas citadas 

anteriormente. A Figura 13 Apresenta o esquema elétrico do Arduino Uno revisão 3 

(BANZI, 2011). 

 

Visto que esse sistema embarcado tem tamanho poder de processamento 

comparado ao seu tamanho, pode-se desenvolver um pequeno protótipo de esteira 

separadora de lixo, seguindo de uma breve descrição de uma simulação de como o 

processo seria feito (EIHARA; DA SILVA; DOS SANTOS, 2014). 

Com isso, os sensores indutivos, de microfone seriam conectados a essa 

placa de desenvolvimento para atuarem no controle dos atuadores pneumáticos com 

válvulas de controle elétricas, porém, como o Arduino é um embarcado que oferece 

baixo sinal de saída para acionar uma válvula desse porte, seria necessário relés 

para o acionamento dos mesmos. Onde eles serviriam para empurrar o resíduo 

processado e categorizado pelos sensores para suas respectivas latas de lixo 

(EIHARA; DA SILVA; DOS SANTOS, 2014). 

Figura 13 - Esquema elétrico do Arduino uno 

Fonte: Eihara; Da Silva; Dos Santos (2014) 
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O sensor indutivo estaria presente para detectar a presença de resíduo 

metálico, sendo o atuador pneumático responsável por direcionar o mesmo para a 

lata dos resíduos metálicos. Já o microfone teria a função de verificar e distinguir o 

plástico do vidro a partir da frequência que cada objeto poderá emitir durante a 

passagem do mesmo por um rotor que chacoalharia os objetos e a partir da 

captação da frequência elo microfone, o Arduino, com um programa em sua 

memória flash, decidiria qual atuador seria acionado e direcionando o resíduo para 

seu respectivo recipiente. Os motores de passo seriam necessários para o 

movimento da esteira auxiliando para o fluxo dos resíduos (EIHARA; DA SILVA; 

DOS SANTOS, 2014). 

Sendo como base de ampliação desse projeto a visão computacional como 

medida de fazer com que a própria máquina seja capaz de discernir os tipos de 

resíduos sólidos e classifica-los de acordo com sua classificação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto durante do o trabalho de conclusão de curso proposto, é um 

caminho inevitável a reciclagem torna-se uma atividade de suma importância para 

não só as indústrias, mas sim para toda a sociedade, beneficiando o bem-estar do 

mesmo. E com o advento da tecnologia, a necessidade de transportar esse 

processo, que antes era feito de forma manual desde a separação dos resíduos até 

a produção do produto reciclado, é eminente. 

A automação industrial está exatamente nesse contexto. Com o objetivo de 

tornar os processos de manufatura mais rápidos e eficazes, é certo que esse campo 

aumentar ainda mais e dentro do âmbito de reciclagem desenvolve-se as máquinas 

triagem. Dispositivos como sensores e atuadores são de suma importância para 

esse tipo de maquinário, pois são eles que fazem a identificação do tipo de resíduo 

que a máquina está recebendo e para qual setor ela será destinada. 

Para projetos futuros, visa estudar um possível desenvolvimento de uma 

máquina triagem com inteligência artificial em seu escopo eletrônico. Atrelado a criar 

uma máquina inteligente capaz de aprender com base em aprendizado de máquina, 

a visão computacional, utilizando-se de uma câmera para a identificação dos 

produtos e aprendendo a diferenciar cada um dos tipos de resíduos sólidos existente 

assim eliminado a necessidade de utilizar sensores, diminuindo o custo de 

manutenção da máquina.  
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