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1. AGRADECIMENTOS 
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‘‘Em um mundo sustentável, reciclar faz parte do nosso cotidiano.’’ 

(Jairo Backes: PENSADOR.COM, 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. RESUMO 

 

O nosso projeto de conclusão de curso tratou-se de reunir os 

conhecimentos obtidos e evidencia-los na construção de uma ferramenta de apoio 

para reparar, diminuir ou auxiliar em algo de grande deficiência para a sociedade. A 

ideia do nosso projeto surgiu através de um dispositivo e sistema que existe na 

Alemanha, este dispositivo é encarregado de validar garrafas que fazem parte de um 

sistema de logística reversa e retorno monetário do valor engradado na venda 

produtos envasados em PET (Poli tereftalato de etileno), podemos entender mais 

disso através de http://www.alemanizando.com.br/, neste site os bloggers contam na 

prática como é o dia dos usuários desse sistema. Atualmente no Brasil temos um alto 

índice de reciclagem, mas com o alto consumo o índice de reciclagem é incapaz de 

superar a grande escala de consumo de garrafas PET, startups estão trabalhando 

com isso e muito parecido com o modelo alemão de grande sucesso, más o que 

vamos evidenciar no projeto não é só uma proposta de mercado latente, mas também 

de características que foram implementadas em nosso projeto afim de um 

funcionamento que melhore as condições de logística, no decorrer deste material 

poderemos entender melhor tudo isso. Sendo assim, a natureza do nosso projeto se 

estabelece não só em tecnologia mas também em perceber que no cotidiano estamos 

cada vez mais influenciados pela utilização de garrafa PET, a economia, as relações 

sociais, o meio ambiente, a tecnologia, a arte, a moda e a indústria utilizam PET. 

Existe uma cadeia relacionada para cada setor, e a maneira em como vamos mudar 

uns dos setores, ou, toda cadeia pode afetar todo o ciclo da produção e até a logística 

reversa de PET. Re – Plastic Bottle é um projeto baseado em uma ação sustentável 

para promover uma cultura eficiente do consumo de PET, todo o ciclo produtivo, 

logístico e consumidor podem ser alvo dos benefícios que este dispositivo pode gerar 

para a população em geral. As novas tecnologias e produtos tem ganhado espaço 

através do mercado e bens de consumo em comum, com exemplos de: celulares, 

computadores, automobilismo, cosméticos, brinquedos, alimentos e bebidas, isso 

tudo vem sendo produzido em escala cada vez maior para uma população que cresce 

em números populacionais e que consome sem uma análise crítica envolvendo todo 

o processo em que o plástico e o PET podem percorrer até as mãos dos 

consumidores. Com este projeto, queremos aqui documentar não só as características 



 
 

de funcionamento técnico, a eficiência, robustez ou tecnologia inserida, aqui iremos 

também trazer a luz uma consciência que o consumidor pode submeter-se e a 

realidade que estamos hoje para que a ação sustentável alcance o nível mais alto de 

eficiência. Ao final poderemos tirar conclusões de acordo com a perspectiva de 

mercado que estiver mais próximo. Queremos ir longe. 

 

Palavras-chave: Sociedade.  Consumo.  PET. sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ABSTRACT 

 

Our project of completion of the course was to gather the knowledge 

obtained and evidence it in the construction of a support tool to repair, diminish or 

assist in something of great efficiency for society. The idea of our project came from a 

device and system that exists in Germany, this device is in charge of validating bottles 

that are part of a reverse logistics system and monetary return of the crate value in the 

sale of PET (Polyethylene Terephthalate) bottled products. ), we can understand more 

of this through http://www.alemanizando.com.br/, on this site bloggers tell in practice 

how is the day of users of this system. Currently in Brazil we have a high recycling rate, 

but with the high consumption the recycling rate is unable to surpass the large scale 

consumption of PET bottles, startups are working with it and much like the highly 

successful German model, but the that we will highlight in the project is not only a latent 

market proposal, but also of characteristics that were implemented in our project in 

order to improve logistics conditions. Throughout this material we can better 

understand all this. Thus, the nature of our project is established not only in technology 

but also in realizing that in everyday life we are increasingly influenced by the use of 

PET bottles, the economy, social relations, the environment, technology, art, fashion 

and industry use PET. There is a related chain for each sector, and the way we are 

going to change each sector, or, the whole chain can affect the entire production cycle 

and even the reverse logistics of PET. Re - Plastic Bottle is a project based on a 

sustainable action to promote an efficient culture of PET consumption. The entire 

production, logistic and consumer cycle can benefit from this device for the general 

population. New technologies and products have been gaining ground through the 

market and common consumer goods, with examples of: mobile phones, computers, 

motoring, cosmetics, toys, food and beverages, all of which are being produced on an 

increasing scale for a population that it grows in population numbers and consumes 

without a critical analysis involving the whole process in which plastic and PET can go 

into the hands of consumers. With this project, we want to document not only the 

characteristics of technical operation, efficiency, robustness or technology inserted, 

here we will also bring to light an awareness that the consumer can submit to and the 

reality we are today for sustainable action to achieve. the highest level of efficiency. In 



 
 

the end we can draw conclusions according to the nearest market perspective. We 

want to go far. 

 

Keywords: Society. Consumption. PET. sustainability. 
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6. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o site da ABIPET (Associação Brasileira da Indústria do 

PET): “A Reciclagem de PET no Brasil é uma das mais desenvolvidas no mundo. 

Conta com alto índice de reciclagem e uma enorme gama de aplicações para o 

material reciclado, criando uma demanda constante e garantida”, pode-se entender 

que pelo baixo custo de produção de uma garrafa PET, muitas delas são produzidas 

diariamente e isso nos leva a um problema, que é o descarte excessivo de garrafas 

PET em ambientes inapropriados, principalmente em oceanos e rios, onde além de 

sujar a água, muitos animais ingerem resíduos plásticos e morrem asfixiados em 

seguida, pensando nisso, criamos a Re – Plastic Bottle, é um projeto que veio com a 

intenção de ajudar a reciclagem das garrafas PET. 

De forma geral, o projeto consiste em uma máquina que fará o 

reconhecimento do material (levando em conta a transparência das garrafas PET) e 

sua cor, com um contingente de garrafas captadas e para ocupar menos espaço a 

máquina conta com um sistema de compactação e assim será separada com sua 

devida cor. 

Atualmente, há vários trabalhadores que sustentam suas casas e famílias 

através das garrafas PET, trabalhadores que vão desde catadores até pessoas que 

usam as garrafas PET para fins artesanais como: sofás, vasos, itens de moda, 
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vestuário, e outros itens de decoração. Mas se pararmos para pensar, mesmo com 

tantos trabalhadores que se dedicam com a reciclagem de garrafas PET, será que 

todas essas garrafas são mesmo recicladas? Mostraremos índices espantosos. 

O projeto tem como objetivo, diminuir o impacto causado pelas garrafas 

PET, sendo uma forma de ajudar as pessoas que já reciclam, porém de uma maneira 

automática. 

O projeto apresenta uma delimitação, que é em relação as garrafas de cor 

preta, pois o sistema de reconhecimento é baseado na luz que atravessa essa garrafa 

e como a cor preta absorve toda a luz, está não chegará ao sensor e a máquina 

entenderá como uma garrafa que não é PET. 

 

7. PROBLEMA 

 

As empresas tem renovado uma diversidade de coisas em geral e a 10 

anos a atrás era imprevisível prever onde chegaríamos com tanta inovação 

tecnológica e com escala de produção altíssima, essa conclusão já está na cabeça do 

menos letrado e as coisas tem tomado conta do mercado e de uso comum em toda a 

sociedade. 

Dentro desse contexto está a tão conhecida garrafa PET, esta que 

infelizmente a produção é gigantesca, o consumo é gigantesco tal que em 2016 o 

mundo comprou 480 bilhões de garrafas PET, e o mal descarte também é gigantesco 

onde estima-se que apenas 7% foi reciclado, de acordo com a revista exame 1 milhão 

de garrafas PET são vendidas a cada minuto, o problema é assombroso. Com o 

projeto pretendemos direcionar as pessoas para utilização de uma única ferramenta 

com condições de ser instalada em um lugar não especifico, ser utilizada pelo público 

em geral e provocar de maneira eficiente a coleta de garrafas PET. A RE-PLASTIC 

BOTTLE tem o objetivo em alcançar somente as deficiências sociais e ambientais, e 

comparada com o modelo ao qual foi inspirada a Pfand" (depósito, em alemão) que 

proporciona o retorno monetário pago pela garrafa no ato da compra de algum produto 

fizemos algo inferior neste sentido, mas não iremos abordar isso, faremos somente 

alusão ao que é de extrema urgência na aplicação e uso da máquina e seu sistema 

de compactação. 
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                                                Figura 1 – realidade atual 

 

 

 

8. OBJETIVO 

 

Este trabalho pretende organizar o grande problema de mal descarte 

relacionado a garrafa PET através de um dispositivo capaz de identificar as 

características da garrafa PET, compacta-las, e evidentemente queremos mostrar as 

capacidades que este dispositivo tem para auxiliar os consumidores e centralizar isso 

para que haja mais retorno com o percentual de reciclagem mais elevado. Com isso 

acreditamos em beneficiar a logística reversa deste grande material tratando de todos 

os aspectos de sua comercialização envolvendo produção, comercio, usuário e meio 

ambiente. Cremos também que o trabalho dos coletores de reciclagem somará muito 

bem, pois concentram grande número na coleta através do incentivo econômico, pois 

bem ajuntar este material é um trabalho gigantesco, vamos lá. 
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9. OBJETIVO GERAL 

 

Evidenciar o funcionamento deste projeto com toda a documentação 

técnica e prática, envolvendo a construção do projeto com todas as características 

elétricas e mecânicas, resultando em projeto eficiente de uso social e benéfico. Propor 

uma melhoria no custo benefício no que remete a logística reversa das garrafas PET, 

para este projeto está aberta a maneira de como trabalhar a aquisição de garrafas, 

seja em monetizar reversamente o consumidor, ou intermediar os centros de coleta 

com o consumidor. Outra questão é multiplicar o conceito de logística reversa e 

multiplicar o dispositivo em vários ambientes. 

 

 

 

10. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Demonstrar que eficientemente a união de mecânica, elétrica e eletrônica 

embarcada acessível foi capaz de produzir um dispositivo que pode ser multiplicado, 

ser acessível, ser barato, e propor resultados positivos na coleta de garrafas PET. A 

estrutura mecânica, bem como a eletrônica envolvida no projeto resultaram em um 

protótipo de alta confiança no funcionamento eletrônico, elétrico e mecânico. 

 

 

11. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este projeto está restrito a qualquer outro tipo de material, devendo 

somente ser introduzida garrafas PET, a característica similar do plástico 

convencional não será confundida na detecção do material pelos aspectos térmicos, 

maleabilidade, peso, dureza, cheiro ou barulho que ele pode ter, para o funcionamento 

correto da leitura da máquina foi levada em conta a transparência da garrafa PET 

sendo algo típico do mercado e produção de PET para variados tipos de produtos, 

outra questão que nos limitou e restringiu se dá em ser um projeto fechado em um 
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conjunto de ensinos que não proporciona em nenhuma escala os conhecimentos em 

análise e desenvolvimento de sistemas, o que remete a isso nos possibilitaria em 

integrar este projeto com empresas para captar estímulos com ambiente motivador 

agregando bônus ou promoção. Em outras linhas os conhecimentos de elétrica básica 

envolvendo elementos de máquina nos levou a fazer a adaptação de um motor bivolt  

com 1 CV de potência, o conhecimento em eletrônica aplicando eletrônica de potência 

e eletrônica embarcada para controle de operação e sistema geral da máquina, a 

mecânica empregada na máquina se estabeleceu através do sistema de compactação 

utilizando os conceitos de transmissão de potencia com cilindros e correia. 

Relacionamos os conhecimentos para abordar os fatos com uma resposta 

técnica através da criação da RE PLASTIC BOTTLE, por outro lado nos limitamos em 

colocar este projeto em uma escala muito grande visto que as relações mecânicas 

são fortemente exigidas para uma compactação mais eficiente. 

 

 

12. RELEVANCIA DO ESTUDO 

 

Não existiu outra pergunta a ser respondida senão a de que: O que nós 

precisamos que seja simples e útil? Com esta pergunta surgiu o inverso, o que é 

complicado e inútil que podemos ajudar como projeto no dia a dia? Para essa pergunta 

obtemos o resultado de uma pesquisa de um lugar bem distante, a Alemanha. Pfand" 

(depósito, em alemão) foi o que encontramos não somente como dispositivo, mas 

também de um sistema consolidado na Alemanha através de retorno monetário de 

acordo com as propriedades da garrafa, isso tem grande eficiência e colocou a 

Alemanha como o país de maior índice de reciclagem na Europa. Não queremos nos 

atentar ainda aos números de reciclagem e sim ao funcionamento da máquina que 

queremos mostrar.  
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O esquema do "Pfand" funciona como um caução. Quando faz a compra, 

o consumidor paga um valor extra pela garrafa – entre 8 e 25 centavos de euro – e o 

resgata quando devolve o recipiente no supermercado. Essa quantia já está incluída 

no preço da mercadoria. A estratégia é adotada pela Alemanha há cerca de três 

décadas para incentivar a reciclagem, reduzir danos ao meio ambiente e forçar os 

produtores de bebidas a manter a cota de 70% de vasilhames reutilizáveis 

estabelecida pela lei de embalagens alemã. Depois que você deposita todas as 

garrafas, a máquina soma a quantia e gera um cupom que pode ser levado ao caixa  

                              Figura 2 – Sistema alemão Pfand  

para ser abatido no valor da compra. Mesmo sem comprar nada no 

supermercado, é possível apresentar o ticket e receber o valor em moedas. 

É evidente que não queremos provar que a eficiência do projeto se dá pelo 

fato do retorno monetário e captação das garrafas, queremos também mostrar que os 

números representados pelo Brasil a respeito da produção e consumo das garrafas 

PET são muito ruins e pretendemos mostrar que é possível evidenciar os meios para 

um melhor consumo e destino das garrafas PET. 

Em 2021, segundo estimativas da Euromonitor, o uso de garrafas plásticas 

de água aumentará para 583,5 bilhões de unidades. “Este aumento está sendo 

impulsionado por uma maior urbanização”, disse Rosemary Downey, chefe de 

embalagem da Euromonitor ao jornal. Em 2015, os consumidores na China, que 

puxam essa alta, compraram 68,4 bilhões de garrafas de água e em 2016 essa taxa 

aumentou para 73,8 bilhões. 
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13. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Veremos como os incentivos estão surgindo, desde ideias através de 

tecnologias em vários lugares do mundo, e também por meio daqueles que estão no 

poder 

13.1. Pfand 

Encontramos de modo bem sólido um projeto já existente na Alemanha há 

mais de 30 anos, a Pfand, fizemos uma grande analise para que pudéssemos 

aperfeiçoar o projeto com uma característica que auxilie no desempenho da máquina 

e também dos que fazem parte da logística reversa, estes que levam estes materiais 

aos grandes centros de reciclagem. 

 Figura 3 - Pfand 

 

A Pfand funciona somente através do reconhecimento do código inserido 

na garrafa, o ciclo final se dá em um reservatório gigantesco para garrafas PET, e por 

isso surge a ideia de compactação. Outro projeto bem interessante é um que está 
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surgindo no Brasil, porém com limitações maiores comparado ao da Alemanha, veja 

a imagem: 

 

 

 

13.2. Retorna Machine 

As estações Faria Lima e Pinheiros da Linha 4-Amarela do metrô de São 

Paulo têm máquinas de reciclagem de latinhas de alumínio e de garrafas plásticas. O 

sistema faz parte do Retorna Machine, programa da empresa Triciclo. 

Os usuários do metrô que depositarem os materiais recicláveis nas 

máquinas ganharão créditos em seus Bilhetes Únicos e na conta de luz. Para 

descartar as embalagens, o consumidor precisa acessar o terminal da máquina e criar 

um perfil com nome de usuário, e-mail e senha. Cada pessoa cadastrada pode 

descartar até dez embalagens por dia, que podem ser latinhas e garrafas plásticas de 

350 ml até 2,5 litros. 

Para que o sistema de coleta funcione, é preciso que os objetos 

descartados tenham código de barras, para que a máquina possa fazer a contagem e 

atribuir os pontos que ficarão armazenados na conta do usuário. O participante poderá 

resgatar esses pontos para crédito no Bilhete Único ou na conta de luz quando quiser. 

      Estas foram as maneiras encontradas e exemplos a serem seguidos, por 

isso adaptamos ao nosso modo o reconhecimento de garrafas, e inserimos a auto 

compactação de garrafas para auxiliar o desempenho da logística reversa. 
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Figura 4 – Sistema brasileiro Retorna Machine 

 

13.3. Câmara dos deputados 

 

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou 

projeto que cria a política de incentivo às atividades voltadas à reciclagem 

(PL 7535/17). O projeto, do deputado Carlos Gomes (PRB-RS), se baseia em três 

eixos: incentivos a projetos de reciclagem, a criação de um fundo para apoio e a 

emissão de títulos que financiem projetos de reciclagem. 

O relator no colegiado, deputado Daniel Coelho (PPS-PE), apresentou 

parecer favorável ao texto, com três emendas. No projeto original, é proposto o Fundo 

de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem (Favorecicle) para captar e destinar 

recursos a projetos de reciclagem. Na alteração proposta pelo relator, ele define o 

Favorecicle como sendo de natureza contábil, para assegurar e destinar recursos 

exclusivamente a projetos de reciclagem e reuso de resíduos sólidos. 

Daniel Coelho também prevê que os recursos do Favorecicle serão 

oriundos de doações, de renúncia fiscal, de convênios e de rendimentos das 

aplicações de fundo de investimento específico. No texto original, o fundo é composto 

apenas de recursos do Tesouro Nacional e de doações. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/560526-PROJETO-PROPOE-DEDUCAO-DE-IMPOSTO-PARA-INCENTIVAR-RECICLAGEM.html
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Uma terceira emenda proposta por Coelho amplia a competência da Comissão 

Nacional de Incentivo à Reciclagem para que o colegiado também estabeleça 

diretrizes das políticas de incentivo à reciclagem. 

O texto proposto também aumenta número de órgãos constituintes da 

comissão e prevê a participação do Ministério das Cidades, do Poder Legislativo e de 

representantes da academia. No projeto original a comissão deve acompanhar e 

avaliar os incentivos dados. E também prevê a participação dos ministérios do Meio 

Ambiente; do Trabalho e Emprego; da Indústria e Comércio; da Fazenda; e dois 

representantes do empresariado brasileiro; e dois representantes da sociedade civil. 

 

 

 

14. O MÉTODO 

 

A partir  de grande investigação a nossa proposta de projeto estendeu-se 

em uma máquina que cujo o objetivo é compactar garrafas e não só isso interpreta-

las através de sensores, e quando um usuário introduzir a garrafa ela será 

reconhecida por aspectos de transparência, tamanho e verificação da posição 

colocada, nisso interpretamos como meio deste auto reconhecimento com estes 

padrões de garrafa. 

Diante de tal situação registramos o projeto com diagrama 

elétrico/eletrônico e os componentes que serão utilizados, de forma sequencial está 

exposto o projeto e funcionamento a baixo: 
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14.1. Parte elétrica/eletrônica: 

Figura 5. – Acionamento elétrico 

 

 

 

 



21 
 

14.2. Parte Lógica e fluxograma do Processo 

Figura 6. – Funcionamento lógico 

14.3. Parte Mecânica 

Figura 7 - CROQUI 
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Figura 8 - Desenho 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

15.  AREA DE REALIZAÇÃO 

 

Este estudo foi realizado na ETEC Jorge Street em São Caetano do Sul, 

São Paulo, na oficina mecânica pelos aluno do curso técnico de Mecatrônica. 

A RE PLASTIC BOTLLE é um projeto totalmente autoral, sem quaisquer 

objetos de cópia ou semelhança, utilizamos componentes comuns do ambiente 

acadêmico e de uso técnico, e componentes que estavam em objetos que seriam 

descartados. Um dos itens de extrema importância neste projeto foi uma esteira 

antiga, com ela reaproveitamos alguns componentes e parte da estrutura, veja a baixo 

o modelo utilizado:  
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16.  NORMAS TÉCNICAS 

 

NORMA REGULAMENTADORA - NR 12 

A norma que dita como instalar e utilizar MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AUTOMATIZADOS. 

Duas leis importantes podem ser consideradas como normas ambientais 

 

. Lei 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais - Reordena a legislação ambiental 

quanto às infrações e punições. Concede à sociedade, aos órgãos ambientais e ao 

Ministério Público mecanismo para punir os infratores do meio ambiente. Destaca-se, 

por exemplo, a possibilidade de penalização das pessoas jurídicas no caso de 

ocorrência de crimes ambientais. 

. Lei 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e altera a 

Lei 9.605/1998 - Estabelece diretrizes à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambiental adequado dos resíduos sólidos. Propõe regras para o cumprimento de seus 

objetivos em amplitude nacional e interpreta a responsabilidade como compartilhada 

entre governo, empresas e sociedade. Na prática, define que todo resíduo deverá ser 

processado apropriadamente antes da destinação final e que o infrator está sujeito a 

penas passivas, inclusive, de prisão. 
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17. ORÇAMENTO 

 

17.1. Preço dos materiais 

 

 

17.2. Segundo orçamento 

 

 

 

C 
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17.3. Custo de construção 

 

Custos Fixos – São todos os gastos que não variam em função dos volumes 

produzidos; 

Custos Variáveis – São gastos que variam proporcionalmente aos volumes produzidos 

Custos Diretos – São gastos que podem ser apropriados diretamente ao produto ou 

ao serviço. 

Custos Indiretos – São gastos que para serem incorporados aos produtos ou aos 

serviços utilizam um critério de rateio, também são chamados de despesas (por não 

terem ligação direta com a produção). 

A empresa possui 6 empregados e custo total da folha de pagamento de R$ 1.500,00 

assim, para calcular o custo da hora do empregado na prestação do serviço vamos 

aplicar a seguinte fórmula: 

 

 

 

17.4. Custo hora homem 

 = Valor dos Salários + Encargos Sociais 

                            N.º de empregados x 160 horas  

Valor bruto da folha de pagamento com 2 empregados: R$ 1.500,00; 

Encargos Sociais (60%): R$ 900, 

Cálculo: 

Custo da Hora = 1.500,00 + 900,00 

6 x 160 

Custo da Hora = 2.400,00 

                           960.0 total de horas no Mês. 

Custo da Hora = R$ 7,50 por funcionário; 
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Encargos de materiais: R$ 797,97 

Operador: R$ 1.500,00 + 900 encargos 

R$ 2. 400,00 

  

17.5. Custo de comercialização 

Componentes: R$ 797,97 

  

Frete São Paulo: gratuito 

Outros estados consultar. 

  

  

ICMS= 18% 

  

  

Custos Fixos:  R$ 200,00 

  

  

Margem de Lucro +15% 

  

  

  

  

Valor Total de Comercio: R$ 4.767,0 
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18.  CRONOGRÂMA 

Tabela 2.  

 

 

 

 

19.  RESULTADOS 

 

A máquina manteve grande parte da ideia inicial, fazer o reconhecimento 

da garrafa e proporcionar a compactação da garrafa através do sistema de relação de 

transmissão, houve bons resultados durante o processo da construção do projeto 

através de cada componente escolhido, haja vista que não são os melhores 

componentes, por isso fazemos menção de introduzir componentes mais robustos 

para controle e compactação, isso sem dúvida trará melhores resultados para outros 

tipos de materiais. 

 

 

FIZEMOS USO DE ESTEIRA – REUTILIZAÇÃO 

TABELA 1 – Especificação técnica de esteira 

 

Motor C.C. .................................................................................................... 1 CV 

Tensão ............................................................................... 110/ 220 V Automático 

Potência máxima consumida .................................................................... 1000 W 

Comprimento ............................................................................................. 1,30 m 

Comprimento dobrada ............................................................................... 0,70 m 

Largura ...................................................................................................... 0,64 m 

Altura ...............................................................................................................   1,25 m 
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Peso ......................................................................................................... 38,8 kg 

Capacidade de utilização (máximo) ............................................................      110 kg 

Dentro das especificações técnicas mencionadas e características de 

trabalho, a parte inferior da esteira foram as que mais nos interessou, pois, parte da 

estrutura rolante já estava montada com as ferragens de apoio, isso nos ajudou a 

poupar tempo e trabalho, e nos levou somente a adaptar para nosso projeto, 

basicamente: 

                                             Figura 6 – Sincronizando o projeto 

 

Neste momento já temos a esteira desmontada e retirada somente a parte 

rolante, foi importante discutir questões relacionadas a altura e espaço entre esteira e 

os rolamentos de compactação, pois, feita a estrutura dimensionada entre esteira e 

rolamentos não seria mais possível voltar aos passos anteriores, veja a figura a seguir 

correspondente ao passo seguinte: 
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Neste passo já estamos pré finalizando com todas as caracteristicas para o 

funcionamento: 
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