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PROTÓTIPOS EXPERIMENTAIS DE

GRUA, ESTEIRA E ELEVADOR ELETRO-MECÂNICOS

CORRÊA, Ghilson Ramalho1

FRUHWIRTH, Josué2

RESUMO:

É  apresentado  neste  relatório  de  estágio  desenvolvido  no  CEFET-MT,  o  protótipo 

experimental da grua, esteira e elevador eletromecânicos, com o propósito de ampliar o 

universo da aplicação dos conhecimentos voltados para a prática profissional.

Descreveu-se sua forma de construção, sua aplicação no ensino profissional bem como a 

realidade e as dificuldades do dia-a-dia na busca de novos conhecimentos.

Palavras-chave: Protótipos, Eletrônica, Mecânica, Tecnologia.

1 Doutor em Engenharia Elétrica – Processamento de Informação.
2 Torneiro mecânico, Técnico em eletrônica e solda elétrica. e-mail: josueeletronica@hotmail.com
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1. INTRODUÇÃO

Este relatório justifica-se a partir das dificuldades encontradas nos laboratórios do 

Curso de Tecnólogos e Eletrônica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato 

Grosso (CEFET-MT), na cidade de Cuiabá, cujos protótipos criados servem para auxiliar e 

exemplificar trabalhos práticos dentro da área dos movimentos mecânicos e eletrônicos, 

em sala de aula.

O estágio realizado no CEFET-MT, entre os anos de 2005 a 2006, perfazendo o 

total  de 424 horas. Forneceu  o aprendizado acerca da construção de tais  protótipos, de 

maneira a contribuir com o crescimento profissional e a facilitação no desenvolvimento de 

sistemas de controle aplicado à dos alunos em tecnologia.

Desenvolveu-se esta  pesquisa que,  de uma forma  simplificada,   apresenta  três 

protótipos  confeccionados  artesanalmente  e  que  pudessem  atender  às  demandas  dos 

laboratórios de ambos os setores,  simulando e propiciando, de maneira real, um ambiente 

de aprendizado mais efetivo e eficaz nos estudos.

Este projeto, além de contribuir na melhoria dos laboratórios, a observância da 

utilização  por  parte  dos  alunos  aprendizes  tanto  em  eletrônica  quanto  em  tecnologia, 

viabilizando assim, uma prática mais concretizada.

A partir de materiais reciclados foram confeccionados uma grua, um elevador e 

uma  esteira  eletromecânicos  cuja  linha  básica  de  construção  foi  a  utilização  de 

componentes de peças de máquinas eletrônicas descartadas ou em desuso.

Este  projeto  está  dividido  em  três  capítulos.  No  primeiro  será  descrita  a 

fundamentação  teórica  sobre  a  construção  de  protótipos  eletrônicos,  destacando-se  a 

utilização de materiais reciclados e sua relevância ambiental e tecnológica.

No segundo capítulo serão expostos os percursos utilizados na busca de confecção 

dos  modelos.  No  terceiro,  os  resultados  e  funcionalidade  dos  mesmos.  A  seguir,  as 

considerações finais, realizando reflexões acerca da utilização dos protótipos criados e sua 

importância social, em especial, para os aprendizes.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1. Abordagem dos protótipos

A criação de um protótipo requer horas de planejamentos, estratégias, objetivos  e 

funcionalidade que se deseja alcançar através dele. Naturalmente que sua efetivação se dá 

para  que  se  possa  ter  uma  melhor  manipulação  do  objeto  criado  e  sua  concretização 

posterior.
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A prática da confecção de um protótipo, de acordo com o dicionário é fabricar um 

produto único “[...] ou feito de modo artesanal segundo as especificações de um projeto, 

com a finalidade de servir de teste antes da fabricação em escala industrial” (HOUASS, 

2001)

A história conta que Thomas Edison ao ser indagado sobre as frustrantes 1.000 

tentativas até conseguir finalmente inventar a lâmpada, disse que não fez nada mais que 

aprender mil maneiras diferentes de como não fazê-la.

Ao se inventar qualquer objeto qualquer ele que seja, visa-se, antes de tudo, um 

aprendizado  individual  e,  além  disto,  procurar  as  facilidades  para  sua  manipulação  e 

entendimento sobre o mesmo para as pessoas de dada sociedade. Deve-se levar em conta a 

complexidade dos materiais a serem utilizados, encontrando  uma disposição melhor  para 

os elementos dentro de sua criação tornando-os exemplos simplificados.

Em pesquisas  realizadas  via  Internet,  livros  e  revistas,  notou-se  que  os  seres 

humanos vivem e parecem gostar de inventar objetos. Sejam para uso individual, seja para 

a utilização em massa. É o que se denomina curiosidade.

Por  natureza,  todo  o  ser  humano  nasce  com um  quê  de  desejo  de  aprender, 

experimentar, pesquisar e estudar sobre as coisas do mundo que o cerca. Notadamente, cria 

e recria seu mundo.

Tal  como  Thomas  Edison,  assim  ocorreu  durante  as  diversas  tentativas  na 

produção dos protótipos da grua, elevador e esteira eletro-mecânicos. Tarefa esta que não 

foi fácil pois escolher e encontrar as peças adequadas e em bom estado de conservação foi 

bastante custoso.

Curiosamente, existem milhares de invenções humanas, dentre elas, a construção 

de robôs, muito embora não seja tratado neste trabalho, mas exemplificando que começou 

a partir de uma idéia inicial e a tentativa de confeccionar um pequeno modelo padronizado, 

como menciona Allan Massahud de Carvalho em seu artigo na Internet intitulado  Robô 

Explorador , ao descrever sobre a construção de robôs:

A  idéia,  a  nível  popular,  sobre  os  robôs  é  que  eles  são  máquinas  com 
comportamento humano, o que se deve aos livros e filmes de ficção científica. E 
até o nome robô tem essa origem; seu criador foi o escritor tcheco Karel Capek, 
primeiro na sua obra Opilek, e três anos depois, em 1920, na conhecida obra de 
teatro R.U.R. Rossum’s Universal Robots. Nela, um homem fabricava máquinas 
com forma humana,  para  que servissem como escravos,  e  denominava-as  de 
robots que, no tcheco é robota significando escravo.

A construção de um objeto desenhado em um papel e, posteriormente, fabricado 

um modelo da mesmo, sugere a criação de algo que possa concretizar um aprendizado, 
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possibilitando e prestando melhores esclarecimentos sobre sua teoria, funcões e para que 

ou quem servirá.

Entretanto, dificuldades inúmeras são encontradas durante a confecção, inicial e 

final, de um modelo incluindo sua utilização e relevância social conforme Clovis Magoga 

(2001) comenta em seu artigo  Dificuldades Mecânicas,  em relação à criação de robôs, 

afirmando ser “[...] sem dúvidas, um dos maiores problemas de todos aqueles que tentam 

ou já tentaram desenvolver qualquer tipo de robô, independente se ele é um modelo fixo ou 

móvel [...]”.

Deste modo, independentemente do tipo de criação que uma determinada pessoa 

se dispõe a fazer, deve-se levar em conta os percalços e a tarefa árdua que terá dali por 

diante.

De acordo com Newton C. Braga (2001), a necessidade da construção de uma 

máquina  automatizada,  há  alguns  atrás,  se  devia  a  três  tipos  de  profissionais:  um 

engenheiro  mecânico,  um  engenheiro  eletrônico  e  um  especialista  em  software para 

elaborar os programas de controle das máquinas, porém, como cita o autor,

As coisas mudaram e hoje em dia para a mesma tarefa e também para a própria 
manutenção desta máquina é preciso apenas um profissional: o especialista em 
Mecatrônica.

Mecatrônica  é  a  união  da  eletrônica  com a  mecânica  criando  automatismos, 
robôs, equipamentos de uso industrial e doméstico, veículos e chegando a um 
dos ramos mais fascinantes da tecnologia [...].

[...] os fundamentos aqui ensinados poderão servir de base para cursos técnicos, 
disciplinas eletivas de cursos de segundo grau e até mesmo para o aquele que 
nunca  teve  contato  com  a  Mecatrônica  e  deseja  construir  seus  próprios 
dispositivos mecatrônicos.[...]

Diminuindo  a  quantidade  de  profissionais  e  agregando,  tão  somente,  um 

especialista  em mecatrônica,  aliam-se  as  tarefas  de  mecânica,  eletrônica  e  tecnologia, 

possibilitando a construção de um protótipo mais elaborado para os objetivos a que se 

pretendem.

Outro ponto a destacar é a utilização de peças em desuso ou descartadas,  que 

possibilitam margens para a criatividade de quem está disposto a constituir  um modelo 

padrão e que servirá, posteriormente, para as aprendizagens de jovens e adultos que fazem 

os cursos de tecnólogo e eletrônica.

Haja vista que, na atualidade, muito tem se falado e escrito sobre a conservação 

do meio ambiente, a reutilização ou aproveitamento de objetos que possam ser reciclados, 
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estabelecendo-se,  desta  forma,  uma  ordem  e  controle  ambiental.  Denominado  como 

benefício sustentável.

2. METODOLOGIA

2.1. Os percursos

Durante o período de estágio prático,  Dr.  Ghilson Ramalho Corrêa,  orientador 

deste trabalho, fizera um convite no intuito de proporcionar um enriquecimento maior das 

práticas em laboratório dos Cursos de Tecnólogo e Eletrônica, do CEFET-MT.

Professor Ghilson,  propôs a execução de protótipos,  no entanto,  a  criação dos 

modelos  descritos  neste  projeto  -  grua,  elevador  e  esteira  eletromecânicos  -,  foram da 

autoria  de quem o escreve,  com o objetivo de contribuir  e  servir  de auxílio  nas aulas 

práticas da instituição.

Ressalta-se  que  tais  protótipos  foram elaborados  não  somente  para  atender  as 

demandas  das  pessoas  que  não  possuem deficiências  físicas,  mas,  e  também,  àquelas 

portadoras de necessidades especiais, como cadeirantes, por exemplo.

Como já exposto na introdução deste  relatório,  qualquer  projeto surge,  muitas 

vezes, de um desejo, que, por sua vez, passa a ser uma vontade que gera uma resolução 

transformada em resultado por determinação, perseverança e constância.

A constância é a qualidade de não ceder aos contratempos nem às dificuldades 

que vão se apresentando,  de resistir  aos tropeços com ânimo forte que, evidentemente, 

determinarão a perseverança e a tenacidade que pressupõem uma disciplina.

Tendo em vista que para a realização de tais instrumentos é necessário que haja 

um conhecimento prévio de tornearia mecânica e técnica em eletrônica, o que facilitou a 

construção dos modelos que serão apresentados no Capítulo 3 deste trabalho.

Neste projeto, ocorreram diversas tentativas até se chegar aos protótipos finais, 

além disto, as peças utilizadas, descartadas ou aproveitadas, e que compuseram o conjunto 

de  protótipos,  também  tiveram  sua  relevância  à  medida  que  cada  detalhe  se  tornou 

importante  para  a  funcionalidade  dos  objetos  criados,  tais  como  chapas  de  ferro; 

impressoras; ferramentas de toda ordem; parafusos; soldas; furadeira; bancada; cortadeira; 

dentre outros, tendo ou não dificuldades em encontrá-las e com custo baixo, dependendo 

do nível da espessura há dificuldades no manuseio de determinadas peças, o que torna o 

trabalho exaustivo, porém e ao mesmo tempo, instigante.

O trabalho foi realizando utilizando-se os seguintes materiais na confecção dos 

protótipos:
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Ferramentas mecânicas

 Torno mecânico;

 Furadeiras de bancada e manual;

 Retífica manual;

 Aparelho de solda elétrica;

Ferramentas manuais

 Martelos;

 Brocas;

 Parafusos;

 Eixos retificados;

 Talhadeira;

O primeiro passo para a execução dos projetos foi procurar os materiais reciclados 

nos depósitos de objetos eletro-eletrônicos descartados no CEFET-MT, donde há um local 

onde são armazenadas peças para serem aproveitadas em projetos na própria instituição, 

dispondo-as aos seus aprendizes.

No  depósito  do  CEFET-MT  foram  separadas  (as  peças  de  interesse),  por 

categorias  tais  como: eletrônicos,  mecânicos,  eletro-eletrônicos,  dentre outras que serão 

discriminadas ao longo do trabalho.

As peças foram lavadas e secadas para serem catalogadas no desenvolvimento dos 

futuros  protótipos.  Em  relação  à  fabricação  da  grua,  foi  decidido  fabricá-la  com 

impressoras matriciais, devidas à quantidade suficiente de peças. Quanto ao elevador e a 

esteira,  aproveitou-se  de  peças  de  quatro  caixas-eletrônicos  utilizados  por  instituições 

bancárias.

Foi desmontado um gabinete, um suporte de alumínio, cujo aproveitamento foi 

utilizado como suporte e fixação dos protótipos para que ficassem todos em mesma base, 

assim trabalhou-se simultaneamente nos três.

Sob o  alumínio,  foi  fixado  um outro  suporte  de  metalão,  que  era  a  base  dos 

caixas-eletrônicos, sendo retiradas as peças que não seriam utilizadas, e instaladas duas 

rodas para a locomoção da mesa de apoio, conforme Figura 1 a seguir:
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Figura 1 Mesa de apoio para o conjunto de protótipos

2.2. O que é um prótotipo?

É um aglomerado  de  peças  e  parafusos  que  acoplados  formam uma  estrutura 

mecânica,  cujos meios  de união são variados,  utilizando-se solda elétrica,  parafusos ou 

rebites. A junção destas peças,  acrescentadas da parte elétrica e eletrônica, formam uma 

estrutura mecânica, resultando em uma máquina eletro-eletrônica.

Protótipo  nada  mais  é  do  que  uma  máquina  em  miniatura,  com escalas  pré-

determinadas  e  funções  específicas.  Com estes  dados  pode  ser  ampliada  em qualquer 

proporção, pois suas funções não serão alteradas não interferindo no resultado final.

Neste  trabalho,  especificamente,  foram fabricados  três  produtos,  cada  qual  de 

maneira unitária, confeccionados artesanalmente segundo as especificações de um projeto 

realizado no CEFET-MT, com a finalidade de servir de instrumento de aprendizagem e de 

testes, que no futuro poderá ser manufaturado.

2.2.1. Protótipo grua eletromecânica

O protótipo da grua foi o primeiro a ser desenvolvido com o propósito de elevar e, 

posteriormente, deslocar qualquer objeto em quatro direções: no sentindo horizontal (da 

direita para a esquerda e vice-versa) e no sentindo vertical (subindo ou descendo), embora 

realizem  movimentos  independentes.  A  linha  básica  de  construção  foi  a  utilização  de 

componentes de peças de máquinas eletrônicas descartadas. Na grua eletromecânica foram 

utilizados os seguintes materiais:

• Chassi -  um carrinho de uma impressora matricial FX 1170;
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• Dois motores de passo;

• Uma polia;

• Um cabo de aço de 2 mm.

Os procedimentos utilizados foram: na base do protótipo está um chassi acoplado 

ao carrinho de uma impressora matricial que foi desmontada e utilizando, como base, seu 

próprio chassi. No carrinho, cujo local havia peças da impressora, estas foram retiradas e 

no lugar,  colocados o motor de  passo conectado a uma polia.

O acionamento do protótipo é realizado pelos motores de passos que executa os 

movimentos horizontal e vertical, separadamente, cada qual na sua função especifica.

Os eixos são constituídos por duas barras de ferro chamados guias paralelas, que 

irão  fornecer  o  alinhamento  do  carrinho.  Neste  último  fixou-se  um  motor  de  passo, 

juntamente com uma polia, a qual foi fixado um cabo de aço de 2 mm (Figura 2).

Figura 2 Vista frontal grua

Foi aproveitado o próprio carrinho da impressora para a fixação de um motor de 

passo, em cujo eixo foi instalado um carretel de alumínio e, dentro deste, um cabo de aço 

fixado por um parafuso.

Quando o primeiro motor movimenta o trilho nos sentidos direita ou esquerda, um 

segundo entra em ação, soltando o cabo de aço e recolhendo a peça na altura determinada, 

dirigindo no sentido que foi programado.
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Figura 3 Suporte de fixação entre o carrinho e o motor de passo

Foram utilizados dois suportes individuais para fixação do motor de passo para 

que ficassem paralelos com a mesa, encontrando o ângulo de mais ou menos 15º para que o 

protótipo ficasse mais harmonioso.

O motor-de-passo, um dos principais componentes da grua, é um dispositivo que 

converte energia elétrica em energia mecânica na forma de torque. Os motores de passo, 

apresentam algumas características próprias que os diferenciam dos motores comuns, tais 

como:

• Funcionam  como  dispositivos  posicionadores,  pois  podem  parar  em  posições 

perfeitamente controláveis;

• Podem funcionar  como motores  de  velocidade  perfeitamente  controlada,  sendo 

energizados em uma determinada ordem;

• Podem ter seu eixo posicionado em um ângulo proporcional ao número de impulsos 

de entrada;

• Pode ser posicionado com uma precisão de 1 milésimo de radiano tipicamente;

• O controle  sem realimentação  (open  loop)  é  possível  devido  ao  uso  de  sinais 

digitais para esta finalidade;

• As respostas à partida, à parada e à reversão são muito rápidas;
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• No desenvolvimento do protótipo da grua, foi  utilizado o motor de tipo híbrido.

Figura 4 Fixação do 1º motor de passo

Figura 5 Fixação do 2º motor de passo

2.2.2. Protótipo elevador eletromecânico

Este projeto foi o segundo a ser efetivado e utilizou-se, como matérias-primas, no 

protótipo original:

• O  esqueleto  mecânico-eletrônico  de  uma  das  peças  de  um  caixa-

eletrônico;
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• Um motor de 24 volts DC, marca AIRPAX – Holanda;

• Uma caixa de redução de engrenagem;

• Um eixo de rosca quadrada;

•  Uma porca de rosca quadrada, acoplada no eixo;

• Um suporte com bucha, que prenderá o eixo de rosca quadrada nas duas 

extremidades.

Ressalta-se  que  algumas  das  fotos  apresentadas  foram  tiradas  antes  das 

modificações definitivas. Assim, foram introduzidas duas laterais de ferro como suporte e 

duas guias para o elevador do tipo fuso, como se pode observar na Figura 6 a seguir:

Figura 6 Estrutura do esqueleto do caixa eletrônico

Na Figura 7, a seguir, foram instaladas duas laterais de chapa de ferro, duas guias 

de alumínio e uma caixa de alumínio, representando o elevador.
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Figura 7 Protótipo elevador eletromecânico

Junto com o motor DC foi utilizado um jogo de engrenagens que irá controlar a 

velocidade do eixo que movimentará a cabine. Para estabelecer as paradas da plataforma 

ou  cabine  do  elevador  foram  adicionados  sensores  que  simulam  os  andares,  como 

demonstrados na Figura 8:

Figura 8 Sensores Reed Switch – parte interna do elevador

Já na Figura 9, a seguir, foram instalados seis sensores Reed Switch, que simulará 

as paradas nos respectivos andares.
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Figura 9 Protótipo pronto com os sensores instalados

Utilização desta peça gera vantagens, segundo uma demonstração na Internet da 

fábrica de elevadores Montele, refere-se a:

Uma solução técnica para permitir a integração social de pessoas com deficiência 
de mobilidade. Projetada para atender vários tipos de ambientes, evitando perda 
de espaço com rampas de acesso.  É possível  visitar uma PL-200 da Montele 
instalada  em cinemas,  escolas,  teatros,  clínicas,  hospitais,  agências  bancárias, 
lojas  e  uma  infinidade  de  outros  centros  de  convívio  e  serviços  em todo  o 
território nacional.

A caixa de alumínio,  que representa a cabine do elevador,  está demonstrada, a 

seguir,  na  Figura  10,  tendo  duas  guias,  igualmente,  de  alumínio,  que  servirão  de 

alinhamento da mesma.

Figura 10 Frente do elevador (pronto)
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Na Figura 11, parte detrás do elevador, possui um eixo de rosca quadrada; um 

motor de 24 volts DC, marca AIRPAX – Holanda; e uma porca de rosca quadrada, cujo 

material é o baquelite.

Figura 11 Parte traseira do elevador (semi-pronto)

A característica principal do protótipo foi a inovação na substituição de roldanas e 

cabos de aço, denominado de elevador de fuso. Entretanto, há outros modelos tais como: 

cremalheira, hidráulico, a cabo e de corrente, que poderá obter mais informações através 

do site: http://www.pingon.com.br, dentre outros.

Porém este projeto trata do elevador tipo fuso, ou seja, com rosca, que viabiliza o 

espaço do projeto de instalação do mesmo.

Foi assentado um fuso (rosca) no sentido vertical, com buchas de bronze, em suas 

extremidades e, um motor DC de 24 volts, com sensores Reed-Switch, instalado na parte 

inferior da rosca, com uma caixa de redução.

Foi  instalada  uma  porca  de  rosca  quadrada  de  baquelite  com  um  pino 

sobressaindo na lateral para fixar a caixa do elevador (vide Figura 32), que está situado no 

interior das laterais paralelas na  vertical, objetivando manter o alinhamento da mesma e 

realizando os movimentos de subida e descida.
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Foram  instalados  seis  sensores  para  os  movimentos  de   subida  e  descida, 

simulando a entrada ou saída de pessoas ou mercadorias e para o fim de curso em ambos 

os sentidos.

Motor de corrente contínua – DC

Os motores de corrente contínua são a forma mais usada de se converter energia 

elétrica em energia mecânica, e são por isso amplamente usados como meio de propulsão 

das partes móveis de robôs, automatismos e diversos tipos de dispositivos de Mecatrônica. 

Os motores DC  (Direct Current) como também são chamados têm o seu funcionamento 

baseado no efeito magnético da corrente elétrica, ou seja, no campo magnético que aparece 

em torno de um condutor percorrido por uma corrente elétrica.

2.2.3. Protótipo da esteira eletromecânica

Os materiais utilizados para a confecção da esteira foram:

• Gabinete do esqueleto do caixa eletrônico;

• Carcaça de alumínio;

• Esteira de borracha de 1 mm de espessura, 60 cm de comprimento, 11 cm 

de largura;

• Motor elétrico de 24 volts, marca Unkermotoren – Alemanha;

• Rolo de apoio da esteira de 40 mm;

• Rolo de apoio da esteira de 15 mm;

• 5 engrenagens dentadas;

• 2 engrenagens;

• Três correias dentadas de 7 cm;

• Parafusos e porcas;

• Rolamentos;

• Sensores;

• Um anel óptico;

Utilizado um lençol  de borracha disposto horizontalmente,  para movimentação 

das peças, que poderá ocorrer em qualquer sentido. Acionado por um motor de passo e 

utiliza sensores óticos como redutores de velocidade.

As demais seções deste relatório apresentam melhor detalhamento do projeto ora 

apresentado.
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Principais especificações dos motores de corrente contínua são: 

• Tensão  de  operação –  os  pequenos  motores  DC  que  podemos  empregar  em 

projetos de Mecatrônica são especificados para operar com tensões de que vão de 

1,5 a 48 volts.

• Corrente  de  operação –  A  corrente  de  operação  de  um  motor  quando  o 

alimentamos com uma determinada tensão, dependerá do esforço ou força que ele 

esteja fazendo naquele momento..

• Potência (torque) – A força que um motor pode fazer é determinada pelo produto 

tensão x corrente, que nos dá a potência em watts (W).

• Velocidade – A velocidade com que o motor gira (que é medida em rotações por 

minuto ou rpm) depende da corrente, e portanto da carga ou esforço que ele está 

exercendo.

3. DISCUSSÕES E FUNCIONAMENTO

3.1. Utilização da Grua Eletromecanica

O funcionamento da grua se dá da seguinte maneira: o motor de passo que está em 

suporte de ferro, está fixado na lateral das abas de ferro (Figura 12).

Figura 12 Suporte de fixação

Percebe-se, na Figura 13 que em um lado há um motor de passo, em outro, uma 

roldana pequena “livre” (roda sozinha).
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Figura 13 Suporte de fixação da roldana

O cabo de aço de 2mm é fixado na polia de motor  de passo.  As duas pontas 

passam pela polia livre e retornam para a polia do motor, que são travadas nas polias.

Figura 14 Esqueleto da grua

No meio dos eixos paralelos, ou seja, as guias, são fixadas nas abas laterais. O 

cabo de aço, que por sua vez está fixado no carrinho móvel, que, por sua vez, tem outro 
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suporte  e outro motor  de passo,  que estará  fixado com parafusos,  como se observa na 

Figura 15:

Figura 15 Fixação do motor de passo 2

O  motor  de  passo  2,  possui  uma  roldana  de  alumínio,  cuja  fixação  está 

centralizada e travada, acoplada e travada ao motor de passo.

O centro da roldana foi feito um pequeno furo dentro do rasgo da roldana, para a 

passagem do pequeno fio de aço. Em uma das extremidades foi colocado um imã de 10cm.

Quanto ao deslocamento do motor de passo 1 este dará ¼  de volta ou realizará 

uma volta completa, resultando na movimentação do cabo de aço, fazendo o carrinho que 

está fixado no cabo de aço, se mover no sentido horizontal. Por sua vez, o motor de passo 2 

tem outra função: de descer e recolher o cabo de aço, sendo este movimento somente se 

fará quando o primeiro motor de passo estiver parado, voltando a movimentar-se quando o 

motor de passo 2 parar o movimento.

Destaca-se a necessidade da confecção de dois tipos de placa. A primeira,   de 

circuito especial  e adequada à configuração do motor de passo, a segunda, de circuito-

impresso com a rede local.
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Figura 16 Motor passo 1 e Motor de passo 2 com a polia

A Figura 17, a seguir, apresenta a grua nas posições superior, lateral e por detrás, 

para que se possa observar melhor sua confecção.

Figura 17 Vistas diversas da Grua

A seguir, na Figura 18, a grua eletromecânica completa.
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Figura 18 Grua completa

3.2. Utilização do Elevador Eletromecanico

O elevador possui um fuso (rosca) em pé, fixado em uma das pontas com bucha e 

na outra por uma caixa de redução de engrenagem, que está acoplada em um motor 24 

volts com engrenagens (Figura 19).

Figura 19 Caixa de redução do elevador

No centro do fuso, possui uma porca de baquelite com uma guia, que irá deslizar 

sobre o fuso em todo o percurso, para cima e para baixo, conforme o movimento do motor. 
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Foram colocadas duas chapas de alumínio e uma chapa que estava paralela ao fuso, onde 

estão fixadas as abas das buchas e a caixa de redução na própria chapa.

Haverá um rasgo para a passagem de um pino, que sairá da porca de propileno 

(vide Figura 19, número 6), que irá fazer a caixa do elevador deslizar para cima ou para 

baixo. As guias de alumínio foram colocadas para que a caixa do elevador não balance, 

dando mais segurança e estabilidade (idem, números 4 e 5).

Outros dois quadros de ferro, Figura 20, foram soldados, paralelamente, para a 

fixação do mesmo no suporte de alumínio e a colocação de uma lâmina fina de madeira 

para simular os andares, havendo seis passagens, uma em cada andar.

Figura 20 Suporte do elevador

Foram preparados sensores Reed Switch e colocados em seus respectivos lugares. 

Em tal chapa de madeira será fixada à frente da caixa nos dois quadros paralelos.

O motor DC 12 volts será ligado, tendo, como comando eletro-eletrônico,  será 

acionado o motor, que, por sua vez, irá movimentar o fuso, girando o fuso, movimentará a 

porca de baquelite que está fixada à caixa que simulará o elevador.
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Figura 21 Parte posterior do elevador

Na caixa do elevador terá fixado um pequeno imã em sua parte frontal, quando ele 

passar a frente dos sensores, estes, acionados eletronicamente, irão se fechar, desligando o 

motor (Figura 22).
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Figura 22 Vista frontal do esqueleto do elevador

O objetivo do sensor de inversão, é fazer parar e inverter o sentido do giro do 

motor,  ou seja,   para  subir  ou  para  parar,  movimentando,  assim,  o  fuso,  simulando  o 

elevador eletro-eletrônico.

A estrutura do elevador é composta de várias peças, entre as quais chapas de ferro 

dispostas horizontalmente e paralelas. Na parte frontal foi colocada uma lâmina fina de 

madeira, com furos, para simular as paradas. Na parte traseira, em uma chapa posicionada 

verticalmente,  foram fixados  o eixo de rosca  quadrada e  o  motor.  No vão das  chapas 

posicionadas paralelamente foi colocada uma caixa de alumínio para simular a plataforma 

de um elevador.  Um motor do tipo DC 12 volts  foi fixado em um suporte na base do 

elevador (vide Figura 22).

Na parte posterior da base foi instalado um jogo de engrenagem para redução da 

velocidade (vide Figura 19). Todas as peças são fixadas em um suporte de alumínio, que se 

torna a base de fixação do elevador.

Ao ser ligado, o motor do tipo DC de 12 volts movimenta o jogo de engrenagem 

que, por sua vez, movimenta o fuso que está fixado com buchas em uma base  nas partes 

superior e inferior. Este,  ao movimentar-se, fará girar a rosca e a porca que está no fuso 

que movimentará  a peça de alumínio,  simulando a plataforma de um elevador.  Fixado 

nesta última está um ímã que acionará os sensores do tipo Reed Switch, instalados à frente 

de cada janela, no controle dos movimentos de subida e descida (ver Figura 22).

Posteriormente, é necessário que se fabrique uma placa de circuito-impresso que 

deverá passar da rede local de 110 volts para 12 volts.

Figura 23 Elevador Eletromecânico
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3.3. Utilização da Esteira Eletromenica

Construída sobre uma base disposta horizontalmente a esteira é composta de dois 

rolos nas duas extremidades, possui um suporte de alumínio,  lençol de borracha, caixa de 

redução com engrenagem e sensores ópticos (Figura 24).

Figura 24 Visão dos Rolos e Esteira

Figura 25 Esqueleto da esteira

Internamente, no centro da lateral do suporte de alumínio, está instalado um motor 

DC  24  volts  fixo.  O  suporte  de  alumínio  é  transpassado  pelo  eixo,  que  contém uma 

engrenagem. Esta movimentará outra engrenagem maior que será sobreposta a uma outra 

dentada, que será interligada a uma correia dentada. Nesta será acionado um dos rolos da 

esteira, que por sua vez, movimentará o lençol de borracha (vide Figura 25).
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O sensor óptico está instalado no suporte, ao lado do eixo do motor com o disco 

codificado na ponta do motor DC 24 votls. Ressalta-se que, posteriormente, é necessário 

que se fabrique uma placa de circuito-impresso que deverá passar da rede local de 110 

volts para 24 volts (vide Figura 25).

Figura 26 Visão da Esteira Eletromecânica

A Figura 27 apresenta o suporte de fixação completo dos protótipos:

Figura 27 Suporte visto de frente
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  desenvolvimento  dos  protótipos  tornou-se  um  trabalho  prazeroso, 

principalmente em função das dificuldades encontradas,  que tornaram a empreitada um 

verdadeiro desafio.

Além dos conhecimentos que já possuía, principalmente  da parte de mecânica em 

geral,  obtidos  em  curso  feito  no  SENAI  de  Curitiba-PR,  acrescentando-se  a  parte 

eletroeletrônica, foram necessários diversos trabalhos de pesquisa, que tornaram possível 

este trabalho.

Dificuldades existiram, mas todas foram superadas com paciência e resignação. 

Destaco que houve maiores dificuldades na elaboração do relatório, pois as atividades de 

mecânica e eletroeletrônica referiam-se a assunto do meu domínio, já a parte da literatura e 

escrita tornou a empreitada um pouco difícil porque “transmitir” um trabalho feito à mão, 

tendo que descrevê-lo via papel, não é tarefa fácil.

A falta de material, a correria do dia-a-dia, ausência de ferramentas, foram alguns 

dos desafios superados e que os resultaram neste frutífero relatório.

Muitos se beneficiaram como os protótipos, desde os alunos até os professores 

que terão um leque maior de abordagem no ensino e esclarecimentos práticos, colocando 

todo o seu potencial para os mesmos.

Os  alunos  terão  meios  de  experimentar  a  diferença  entre  teoria  e  prática, 

aprendendo,  realizando  simulações  e  transformando  seu  potencial  mediante  os 

conhecimentos de seus mestres que em muito nos auxilia  em nossas aprendizagens em 

eletrônica e tecnologia, mais especialmente, no laboratório da Instituição.

Através da manipulação dos protótipos confeccionados - grua, elevador e esteira -, 

é possível que os alunos do CEFET-MT transponham melhor  nível de aprendizagem e 

conhecimentos,  adquirindo  mais  segurança  e  destreza  no  se  refere  à  sua  inserção  em 

futuras empresas e organizações, nas quais poderão fazer parte, usufruindo e demonstrando 

suas habilidades e competências nas áreas de tecnologia e eletrônica.

A montagem destes projetos muito colaborou para o meu crescimento profissional 

e pessoal, donde pude utilizar de todos os conhecimentos aprendido nesta instituição que 

elaborados  para  o  bem  da  comunidade.  Entretanto,  ressalta-se  que  a  criação  destes 

protótipos não se esgota em si mesma, sugere-se que outros estudos sejam feitos para que 

possam ser compreendidos seu funcionamento e outras tecnologias mais desenvolvidas e 

atualizadas.

29



Bibliografia:

CARVALHO,  Allan  Massahud  de  Carvalho.  Robô  explorador.  Disponível  em: 
<http://www.comp.ufla.br> Acesso em: 3 jun 2004.

FILHO Sebastião G. dos Santos. Controle de mesa XY - Utilizando motor de passo. 
Mecatrônica Atual, nº 2 - fevereiro/2002.

MAGOGA, Clovis.  Dificuldades  mecânicas. Mecatronica  Atual,  São  Paulo  v.1,  nº  1, 
p.53-57, out./nov. 2001.

BRAGA, Newton C. Eletrônica básica para mecatrônica. Revista Mecatrônica Fácil, nº 1, 
p.11-17, out-nov 2001.

30



ANEXO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANALMENTE

Período de 16/11/2005  a  06/12/2005  -  nº de horas: 120

Coleta  e  seleção  dos  materiais,  localizados  em  sala  existente  na  Instituição,  destinada  a  equipamentos 
sucateados, e desenvolvimento do projeto de elaboração do protótipo da GRUA ELETROMECÂNICA

Período de 07/12/2005  a  29/12/2005  -  nº de horas: 120

Coleta e seleção dos materiais, localizados em sala existente na Instituição, destinada a equipamentos 
sucateados, e desenvolvimento do projeto de elaboração do ELEVADOR ELETROMECÂNICO. 

Período de 1º/03/2006  a  31/03/2006  -  nº de horas: 184

Coleta  e  seleção  dos  materiais,  localizados  em  sala  existente  na  Instituição,  destinada  a  equipamentos 
sucateados, e desenvolvimento do projeto de elaboração da ESTEIRA ELETROMECÂNICA. 

VISTO DO SUPERVISOR  DA EMPRESA:
____________________________________________________   DATA: ___/___/___

VISTO DO PROF.ORIENTADOR DA ESCOLA:
  ____________________________________________________  DATA: ___/___/___
 

VISTO DA DREC/CIEE : 
_____________________________________________________ DATA: ___/___/___
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