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RESUMO 
 
 

Este trabalho apresenta o projeto e construção de um transdutor  optoeletrônico  para 

detecção de linhas impressas destinadas a guiar o corte longitudinal de bobinas durante o 

processo de fabricação de embalagens flexíveis. Primeiramente faz-se uma apresentação 

histórica do surgimento e evolução da indústria como um todo, focando-se a seguir o 

surgimento e desenvolvimento de processos específicos utilizados para a fabricação de 

embalagens para o acondicionamento de produtos alimentícios beneficiados, farmacêuticos, 

etc., denominadas então de embalagens flexíveis. Apresentam-se as concepções construtivas e 

operacionais das máquinas impressora rotogravura e cortadeira / rebobinadeira e alinhadores, 

nos quais são desenvolvidas as fases de interesse do processo. Estudaram-se os conceitos e 

fenômenos da luz a fim de, a partir do entendimento do funcionamento da visão humana, 

avaliar e selecionar os componentes fotossensíveis e transmissores de luz. Foram realizadas 

pesquisas e comparações entre as diversas modalidades de processos utilizados para a 

detecção de contrastes impressos, bem como a identificação dos construtores clássicos e atuais 

de produtos similares. Com estes resultados, estabeleceram-se as características de resposta e 

parâmetros de qualidade para o desenvolvimento do projeto e construção de um modelo 

protótipo de transdutor fotoelétrico. Desenvolveu-se o modelo matemático do dispositivo e 

submeteu-se o protótipo desenvolvido a ensaios experimentais e simulados em computador. 

Com o resultado foram geradas ferramentas para linearização de resposta e otimização de todo 

o conjunto. Assim, este trabalho efetiva a concepção de um projeto cuja metodologia de 

montagem resulta em um dispositivo fotodetector que associa baixo custo, alta robustez 

mecânica e excelentes características de desempenho. 

 

Palavras-chave: transdutor fotoelétrico, embalagens flexíveis, cortadeira, rebobinadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                 

                      

 
 

ABSTRACT 
 
 

This work presents the project and construction of an opto-electronic transducer for 

printing lines detection, intended to guide longitudinal web cutting in the flexible packaging 

making process. The presentation begins with a historical account of the emergence and 

development of industry as a whole, followed by a description focusing the emergence and 

evolution of specific processes used in making packages for industrialized food products, 

pharmaceuticals, etc. – denominated flexible packagings. Also, the constructive and 

operational concepts of machines such as the rotogravure press, the slitter / rewinder and the 

web guide are herein presented, focusing on the phases of interest of the process. The concepts 

and phenomena of light have been studied in order to evaluate and select photosensitive and 

light-transmitting components, based upon the mechanics of human sight. Research and 

comparative studies of the several kinds of processes utilized for printing contrast detection 

have been done, as well as the identification of classical constructors and similar current 

products. As a result, it was possible to settle response characteristics and standards of quality 

for the development of the project and construction of a prototype model of a photoelectric 

transducer. A mathematical model of the device was developed and then submitted to 

computer practical and simulated tests. The results of such experiences made possible to 

develop tools for response linearization and overall optimization. Thus, this work makes 

effective the concept of a project with an assembly methodology that results in a photo-

detector device, which brings together low cost, high mechanical resistance and great 

performance features. 

 

Key words: photoelectric transducer, flexible packaging, slitter, rewinder. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 Histórico 
 

Com a Revolução Industrial, ocorrida na Grã-Bretanha entre os séculos XVIII e XIX, 

passaram a surgir grandes e modernas indústrias que sobrepujaram as oficinas artesanais. Isto 

foi acompanhado, no plano econômico mais geral, pela transição da era do capitalismo 

comercial para o capitalismo industrial. Como conseqüência, a estrutura industrial do tipo 

artesanal sofreu grande transformação, pois começaram a surgir novas técnicas de produção 

de mercadorias. Esse fato ocorreu de modo gradativo, atingindo em maior grau os países e 

setores mais desenvolvidos. Mesmo num determinado setor, como o têxtil, certas mudanças se 

deram mais depressa que outras.  

 
Num primeiro momento, a Revolução afetou a fabricação dos bens de consumo: 

tecidos, roupas, produtos alimentícios, utensílios de metais; numa segunda etapa, para que 

fosse possível atender à crescente demanda produtiva, foram atingidas aquelas indústrias 

ligadas a bens de produção: máquinas, siderurgia, química, ferramentas, etc. 

 

Nesse ambiente de desenvolvimento, a indústria gráfica teve sua participação 

oferecendo, por exemplo, a impressão de estampas e desenhos dos mais variados, aplicados à 

indústria têxtil, dando beleza e apresentação aos tecidos. Na área editorial, a produção de 

livros, revistas e jornais ganhou novo ritmo; houve também um aperfeiçoamento na produção 

de catálogos, cartonagens, selos, rótulos e embalagens. 

 

Atualmente, para alcançar os padrões esperados, dentro das mais diversas áreas 

gráficas, vários processos vêm sendo utilizados, tais como: heliografia, flexografia, tipografia, 

linotipografia, ofsete, "transfer", etc., cuja aplicação depende dos compromissos de custo, 

demanda e qualidade. Tal  desenvolvimento teve como princípio a idéia de Gutenberg, que 

pela primeira vez utilizara sua tão conhecida prensa na produção tipográfica de panfletos e 

livros, valendo-se de placas de madeira esculpidas. A edição de um livro era um árduo 
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trabalho, que levava vários anos. Nos dias atuais, uma pequena máquina pode imprimir 100 

cartões de visitas em questão de minutos. Com o auxílio de automatismos e recursos mais 

complexos, uma outra máquina pode produzir, nesse mesmo tempo, vinte mil edições de um 

jornal com cerca de 50 páginas. 

 
Durante as últimas décadas, os sistemas rotativos de impressão vêm dominando o 

mercado mundial, particularmente quando grandes volumes e uma produção em larga escala 

são considerados fatores primordiais. Para tal sucesso, cada vez mais se intensificou a 

substituição do homem pela máquina, minimizando com isto tolerâncias e obtendo melhores 

resultados. 

 

Acompanhando esta tendência, a  indústria de embalagens conquista também 

importante destaque, adaptando-se à grande transformação sofrida pelo mercado. Não apenas 

em termos quantitativos, mas também pelas mudanças originadas como reflexo de hábitos de 

consumo e estilos de vida diversificados. Este amadurecimento é também conquistado pelo 

mercado brasileiro de embalagem, que a cada ano fica mais complexo, com o surgimento de 

novas opções de materiais, formatos, aplicações, gerando maior qualidade e conveniência para 

o usuário final. 

 
 

1.2 A Indústria de Embalagens Flexíveis 
 

As embalagens flexíveis levam esse nome por serem confeccionadas com materiais 

básicos maleáveis como o papel, celofane, filmes plásticos, náilon, finas folhas de alumínio, 

etc., ou com combinações desses, formando as chamadas "estruturas complexas". Estas são 

muitas vezes beneficiadas por processos complementares, tal como a metalização a vácuo,  

tornando suas aplicações mais específicas. Sua utilização abrange o campo das indústrias 

alimentícia, farmacêutica, cosméticos, fertilizantes e muitas outras. 

 

Na indústria de embalagens flexíveis, a matéria-prima principal (papel, filmes 

plásticos, etc., que doravante será generalizada por "suporte") é recebida em forma de bobinas. 

A impressão é geralmente o primeiro beneficiamento ao qual o suporte é submetido.  
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1.3 Processo Rotativo de Impressão - Máquina Rotogravura 
 

Para os trabalhos com alto grau de exigência de qualidade, os equipamentos 

comumente utilizados para essa etapa são as máquinas impressoras Rotogravura (figura 1-1).  

 

Este tipo de impressão - gravuras rotativas - é feita de modo contínuo, onde, em cada 

estágio da máquina, é impressa uma cor, alcançando após secagem em estufa um próximo 

estágio, onde uma nova impressão de uma outra cor é superposta sem desvios sobre a anterior, 

resultando num perfeito encaixe (registro). Tantos serão os estágios percorridos pelo suporte 

quantas forem as cores que compõem a estampa final desejada (Soroda, 1996). 

  

A transferência de tinta ao suporte é efetuada mediante um cilindro metálico 

previamente gravado em baixo relevo. Este cilindro geralmente apresenta repetições da 

estampa a ser produzida, a fim de propiciar um melhor aproveitamento da capacidade da 

máquina de rotogravura. Seria contraproducente, por exemplo, na confecção das embalagens 

de biscoitos, gravar apenas uma faixa de 12 cm de largura, em máquinas cuja capacidade de 

impressão fosse da ordem de 120 cm. O mais racional, naturalmente, seria imprimir dez faixas 

de 12 cm, aproveitando todo o seu potencial. 

 

Quando em funcionamento (figura 1-2), o cilindro gravado é parcialmente submerso 

em uma banheira, onde recebe a tinta por contato direto. Com sua circunvolução, o cilindro 

após banhado encontra uma faca raspadora composta por uma fina lâmina de aço montada em 

um suporte dotado de ajustes angular e de avanço/recuo. Quando pressionada contra o corpo 

do cilindro, a faca raspadora retira o excesso de tinta, permitindo que essa ocupe apenas as 

regiões de baixo relevo, que são as células que compõem a imagem a ser gravada. Em 

seguida, o setor do cilindro já devidamente abastecido de tinta, entra em contato com o 

suporte que, pressionado continuamente por um rolo revestido de borracha, recebe a tinta 

formando assim uma das camadas de impressão da gravura. 
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          Num estágio final, o suporte é então 

rebobinado, porém não com a mesma 

perfeição da bobina original, pois, após 

percorrer uma longa trajetória, sofre des-

locamentos transversais e várias outras 

deformações. Estas deformações são 

provocadas por várias razões que vão desde 

variações de espessura, alterações na 

composição estrutural devido aos 

aquecimentos e resfriamentos abruptos e 

repetidos, até tolerâncias mecânicas da 

própria máquina impressora. Pode-se 

observar que com esses deslocamentos, a 

impressão das estampas, apesar de estar em 

perfeito encaixe, sofre constantes variações 

em relação às bordas do suporte. 

 
 

 
 

       FIGURA 1-2: Detalhes de uma estação        
       impressora da máquina Rotogravura 

 
Após essa primeira etapa de impressão, o suporte, via de  regra,  passa  por 

beneficiamentos complementares até que seja formada a estrutura complexa final desejada. 

Alguns desses processos são, por exemplo, as aplicação de ceras e parafinas ("coating"), 

metalização em câmara de alto vácuo, os acoplamentos a quente (extrusão) ou a frio 

(laminação) com outros suportes. 

 

A cada etapa formadora da estrutura às quais o suporte original é submetido, novas 

agressões do tipo  aquecimento / resfriamento, desbobinamento / rebobinamento acontecem, 

somando um acúmulo apreciável de erros na bobina resultante. 

 

A bobina que perfaz a embalagem já totalmente beneficiada deverá, neste ponto do 

processo, ser transformada em bobinas singelas. Estas deverão ter larguras compatíveis com 

as estampas impressas e diâmetros que atendam às especificações das máquinas embaladoras 

do cliente final. Portanto, essa estrutura complexa deverá ser submetida a seccionamentos 

longitudinais, que no processo de fabricação é denominado de "Operação de Corte e 

Rebobinamento".    
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2 MÁQUINA DE ACABAMENTO CORTADEIRA / 

REBOBINADEIRA 
 
 

2.1 Introdução  
 

As máquinas que executam as funções simultâneas de corte e rebobinamento são 

comumente chamadas de "Rebobinadeiras" (figura 2-1).  

 

Ao serem alimentadas com bobina impressa e beneficiada (1), processam o corte e 

rebobinamento  simultâneos. A largura das faixas seccionadas (2) é ajustada mecanicamente 

pelas posições das facas cortadoras (3), que permanecem fixas até o fim do trabalho.   

 

Os pontos corretos onde os cortes devem ser efetuados são apontados por marcas 

auxiliares impressas nas laterais dos desenhos (9). Imediatamente após o corte, as faixas são 

rebobinadas alternadamente em eixos distintos (4).   

 

Torna-se portanto necessário que o suporte (5), ao alcançar as facas, esteja 

perfeitamente posicionado transversalmente, de tal forma que o corte se efetue sempre em 

sincronismo com a impressão, isto é, as estampas (7) não devem sofrer desvios em relação às 

bordas das faixas que estão sendo rebobinadas (8). 

 

 

2.2 Funcionamento - Controladores de Estabilidade do Suporte 
 

A bobina mãe, que é formada por um rígido tubete de papelão ou plástico ao centro, é 

montada no conjunto desbobinador.  

 

Para tal (figura 2-1), é inserido no orifício central do tubete um eixo com castanhas 

internas expansíveis (10) que, quando acionadas, aderem firmemente à superfície interna do 

tubete. O eixo é então afixado a mancais laterais (11) providos de rolamentos. 
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     FIGURA 2-1: Esquema de uma máquina Rebobinadeira 
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O suporte (material a ser cortado: papel, filme plástico, etc...) é passado pelo circuito 

de trajeto da máquina. Orientado por um cilindro livre (12), solidário ao conjunto de 

desbobinamento,  alcança o conjunto de rolos puxadores, formado por um cilindro de aço (13) 

que constantemente tem o suporte prensado contra si por meio de um cilindro revestido com 

borracha (14). Em seguida, vai ao grupo de corte, que efetua a função similar a uma "tesoura", 

quando composto por facas e contra-facas giratórias (3); ou função "estilete", quando 

composto por lâminas fixas e contra-cilindro ranhurado. 

 

Efetuados os cortes, as faixas resultantes (2) são orientadas a serem rebobinadas em 

eixos alternados (4), que previamente foram munidos de tubetes com dimensões compatíveis 

com as das bobinas do produto final. As tiras laterais excedentes ("refiles") (15), são expulsas 

por meio de dutos aspiradores. 

 

Quando a máquina Rebobinadeira está em funcionamento, o suporte é submetido a 

duas zonas de tensões de estiramento:    

 
• zona-1: a de desbobinamento, compreendida pelo trajeto que se situa entre a 

bobina mãe e o conjunto de rolos puxadores; e 

 
• zona-2: a de rebobinamento, compreendida pelo trajeto entre o conjunto de 

rolos puxadores e os eixos rebobinadores. 

 

O elemento responsável pelo fornecimento de material aos eixos rebobinadores é o 

conjunto de rolos puxadores. Esse par de rolos-prensa é acionado por um motor de velocidade 

variável (motor CC ou motor AC + inversor de freqüências) que, pela ação do operador no 

painel de comando (17), define a velocidade de trabalho da máquina.  

 

A tensão à qual é submetido o suporte na zona-1, é graduada e controlada por um 

sistema de freio (16) acoplado mecanicamente ao eixo desbobinador. O elemento de frenagem 

pode ser um conjunto freio-mecânico a disco ou um sistema freio-motor.  

Para sensoriamento da tensão solicitada, alguns dos elementos utilizados são: células 

de carga, sensores ultra-som para formação de raio da bobina ou rolos dançarinos. 
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O controle de tensão na zona-2 é efetuado pelo torque aplicado aos eixos 

rebobinadores, que podem ser acionados por motores independentes ou motor comum, desde 

que providos de elementos mecânicos flexíveis de compensação.  

Os cilindros que compõem o conjunto de corte são acionados também pelo mesmo 

motor que está acoplado aos rolos puxadores, o que evita o surgimento de resistências durante 

o processo de corte o que poderia causar rugas ou mesmo o rompimento do suporte.  

 

A Tabela 2-1 apresenta as principais características técnicas de três máquinas 

Rebobinadeiras de diferentes fabricantes. Elas são de categorias distintas de produtividade, 

porém apresentam as mesmas características em capacidade e precisão de corte.    

 
 

    TABELA 2-1: 
   Características típicas de máquinas Rebobinadeiras para  papel ou filmes plásticos 
 

 

Características vs. modelo                              Niceli 

    EG-300 
            Uteco 

                DAS 
      Bubani  

BIG-CUTREEL 
    
    

velocidade máxima de trabalho 250 m/min 400 m/min 500 m/min 

largura máxima da bobina mãe 800 mm 800 mm 800 mm 

diâmetro máximo da bobina mãe 800 mm 800 mm 800 mm 

Peso máximo da bobina mãe 340   kg 340   kg 340   kg 

precisão de corte 
 

0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 

    
 

   FONTES: Nicely Machinery. Development Co., Ltd., Taiwan - Uteco Ind.e Com. de Máquinas Ltda, Brasil  
     e - Bubani S.p.A., Itália.  
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3 SISTEMA SERVO-POSICIONADOR PARA 

CORTE DE BOBINAS 
 
 

3.1 Introdução  
 

 A proposta do presente trabalho é desenvolver um transdutor fotoelétrico para ser 

implementado em sistemas de guia que controlem automaticamente o deslocamento lateral de 

bobinas em máquinas Rebobinadeiras, quando solicitadas para execução de um dos seguintes 

processos ( * referências feitas à figura 2-1): 

 
 
3.1.1 Rebobinamento de Inspeção - Suporte Impresso 
 

A bobina mãe (1)* deverá ser rebobinada sem qualquer tipo de seccionamento em um 

dos eixos rebobinadores (4)*, resultando numa única bobina, ou várias outras de diâmetros 

menores, mantendo-se a mesma largura da original.  

A finalidade desta operação, é submeter o material que está sendo beneficiado a uma 

inspeção intermediária para que seja feito o expurgo das partes defeituosas, formando bobinas 

revisadas e alinhadas para seguirem a um outro passo do processo.  

 
O alinhamento poderá ser feito tomando-se como referência a impressão do suporte ou 

uma de suas bordas.  

 
 

3.1.2 Corte e Rebobinamento - Suporte Impresso 
 

A bobina mãe (1)* deverá ser seccionada longitudinalmente, resultando em bobinas 

singelas (4)* e refiladas (15)* na largura nominal especificada no pedido.  

 
O alinhamento necessariamente deverá ser feito pela impressão do suporte, de modo 

que as marcas de corte (9)* permaneçam posicionadas nas linhas de ataque das facas (3)*.  
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3.1.3 Corte e Rebobinamento para Fracionamento -  
Suporte Sem Impressão 

 

A bobina mãe (1)* deverá ser subdividida em bobinas de diâmetros e/ou larguras 

menores para que sejam adequadas ao próximo passo do processo (impressão, acoplamento 

por colagem, etc.). Nesse caso, o alinhamento só poderá ser efetuado tomando-se como 

referência as bordas do suporte, de modo a mantê-lo alinhado transversalmente em relação às 

facas, mesmo que o suporte não seja submetido a cortes.  
 
 

3.1.4 Sistema Servo-Posicionador 
 

A figura 3-1 ilustra um sistema servo-posicionador instalado em uma máquina do tipo 

Rebobinadeira. Basicamente, o equipamento é composto das seguintes partes: 
 

(1) - Transdutor Fotoelétrico:  
 

Tem a função de detectar o contraste em uma faixa longitudinal do suporte, gerar e 

transmitir ao controlador um sinal elétrico, para que seja incorporado à malha de controle. 

Para os processos em que o suporte esteja impresso, o transdutor deverá indicar 

continuamente a posição de uma linha auxiliar (4) impressa em uma das laterais do suporte. 

Nos casos em que o processo inclua corte, esta linha será expurgada no final, juntamente com 

o refile (5).  

Em situações especiais, o transdutor poderá ser ajustado para indicar a posição de uma 

das bordas da figura impressa (6), desde que sejam convenientemente formadas por faixas 

contínuas ou blocos adjacentes, e ofereçam um bom contraste óptico. Para estes casos, a linha 

auxiliar poderá ser dispensada.  

Para os processos em que o suporte não esteja impresso, o transdutor deverá indicar 

uma das bordas laterais do mesmo (7).   
   

(2) - Controlador Eletrônico:  
 

Este módulo deverá receber a informação proveniente do Transdutor Fotoelétrico, 

adequar convenientemente o sinal recebido, processar um algoritmo de controle, gerar e 

transmitir um comando de potência para acionamento do dispositivo servo-atuador.  
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Deverá apresentar dispositivos de interface de operação a fim de que sejam 

selecionadas as modalidades de trabalho, auxiliar nos ajustes de preparação e indicar 

condições de "status" do processo. 
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(3) - Servo-atuador:   
 

Terá a função de intervir mecanicamente no dispositivo de alinhamento da máquina 

Rebobinadeira, respondendo aos comandos enviados pelo Controlador Eletrônico.  

Deverá oferecer resposta satisfatória nos quesitos de potência, velocidade1, precisão, 

estabilidade e rigidez. 

 

Como resultado final,  o  transdutor  fotoelétrico  deverá  dispor  de  procedimentos  de  

"set-up" de processo similares aos equipamentos hoje existentes no mercado mundial. Deverá 

também apresentar desempenho satisfatório quando solicitado a atender a uma das aplicações 

cujas características estão apresentadas na tabela 2-1. Os componentes utilizados, 

beneficiamentos e técnicas construtivas, deverão resultar num custo final compatível com a 

finalidade da aplicação.  

 

Para o desenvolvimento do transdutor fotoelétrico proposto, será construída uma 

unidade protótipo, onde serão executados em paralelo os trabalhos de pesquisa e avaliação de 

desempenho de componentes e equipamentos.  

 

A fim de auxiliar na realização destas tarefas, serão desenvolvidos e construídos 

dispositivos para que sejam realizados os ensaios de laboratório necessários. Os recursos desta 

natureza que forem eventualmente disponibilizados por fornecedores ou entidades acadêmicas 

serão igualmente explorados, abrangendo assim uma maior gama de opções. 

 

A análise de desempenho do transdutor fotoelétrico desenvolvido será efetuada através 

do projeto e construção de dispositivos simuladores de processo em escala reduzida. Estes 

dispositivos irão oferecer as funções básicas para a realização de testes simulados do processo, 

bem como ferramentas para a apresentação dos resultados obtidos. 

 

As configurações de sistemas alinhadores adotadas pelos fabricantes de máquinas 

Rebobinadeiras são, geralmente, as dos tipos cilindro-guia intermediário ou porta-bobina 

móvel. Estas opções estão ilustradas na figura 3-2. 

 
1 Quando embobinados, os materiais flexíveis apresentam, por natureza, um padrão de desvio do tipo "rampa". A 

prática determina que, atuadores com velocidades máximas de deslocamento situados na faixa de 20-25 mm/s, 

satisfazem  plenamente  aos  processos  de corte/rebobinamento para velocidades de trabalho de até 500 m/min. 
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   FIGURA 3-2: (a) Alinhamento de corte na configuração cilindro-guia  intermediário; 
 

                         (b) Alinhamento de corte na configuração porta-bobina. 
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4 SISTEMAS SERVO-POSICIONADORES 

SIMILARES EXISTENTES NO MERCADO 
 
 

4.1 Introdução  
 

Os principais canais divulgadores de soluções, inovações técnicas e tendências do setor  

de embalagens são, tradicionalmente, estabelecidos através das entidades de representação, 

revistas especializadas e eventos (feiras) de exposição.  

 

 

4.2 Eventos Nacionais e Internacionais 
 

 O pólo mundial onde acontecem os principais e mais tradicionais eventos (feiras) de 

exposição voltados aos setores de artes gráficas e de máquinas de embalagens (setores 

intimamente ligados) tem sido a Alemanha, terra natal de Gutenberg.  

O quadro 4-1 apresenta os mais importantes e recentes eventos internacionais 

realizados. 

 

A pesquisa efetuada junto aos eventos apresentados no quadro 4-1 foi dirigida ao 

universo de itens classificados como web guides e web guiding units, ambos traduzidos para 

o português pelos organizadores dos eventos como, respectivamente, guias da tira de papel e 

dispositivos de guia da tira de papel. 

 

O resultado gerou uma relação de 59 expositores, dos quais apenas 5 se enquadravam 

na especificação de similaridade pretendida, ou seja, dispositivo de guia da tira de papel 

sensoriado por detecção óptica de impressão.    
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QUADRO 4-1: Feiras recentes realizadas no exterior. 
 

 

Dados do evento 
 

Descrição - feira #1 
 

Descrição - feira #2 

evento 17th interpack 13th drupa 

site internet   http://www.interpack.de http://www.messe-

duesseldorf.de/en/2000/drupa 

organizador Messe Düsseldorf GmbH Messe Düsseldorf GmbH 

local do evento Düsseldorf - Alemanha Düsseldorf - Alemanha 

época do evento abril de 2005 maio de 2004 

título do evento interpack 2005  Packaging Machinery,  

Packaging and Confectionery Machinery 

drupa print media messe 

 

periodicidade a cada 3 anos a cada 4 anos 

área de exibição 150.000 m2 230.000 m2 

no de expositores 2.762 de 37 países 1.866 de 44 países 

no de visitantes 320.000 de 105 países 394.322 de 122 países 

 
 
 

O Brasil tem sido o ponto de referência da  América  do  Sul  para  a  indústria  de  

papel, 

gráficas e fabricantes de embalagens, que transforma seus eventos num dos maiores do setor 

no hemisfério sul, possibilitando aos visitantes o contato com as novidades e lançamentos 

mais recentes da tecnologia mundial. 

 

O quadro 4-2 resume as informações referentes aos eventos pesquisados, onde se 

destaca a edição latino-americana da CONVERFLEX, a única feira internacional totalmente 

dedicada ao segmento de acabamento, resultado da crescente e significativa participação da 

indústria nacional neste mercado. 
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QUADRO 4-2: Feiras recentes realizadas no Brasil. 
 

 

Dados do evento 
 

Descrição - feiras #1 e #2 

eventos simultâneos   

            Fiepag / Converflex : 

Fiepag'2001 - 16ª Edição 

Converflex Latin America 2001 - 2ª Edição 

site internet  http://www.fiepag.com.br/ 

organizador Alcântara Machado 

local do evento Anhembi - SP 

época do evento abril de 2001 

títulos dos eventos    Fiepag 

:                 

                         Converflex : 

Feira Internacional de Papel e Indústria Gráfica 

Feira Internacional de Máquinas para Impressão de Embalagens, 

Convertedores e Materiais 

periodicidade a cada 2 anos 

área de exibição 60.000 m2 

no de expositores 861 empresas de 31 países 

no de visitantes 55.000 

 

 

4.3 Entidades Representativas - Revista Especializada 
 

 As principais entidades de representação, bem como revista especializada no setor que 

representa um importante instrumento para a pesquisa de fornecedores de insumos e 

equipamentos para embalagens, fazem parte da pesquisa e estão relacionadas no quadro 4-3.  

 

QUADRO 4-3: Entidades e revista especializada relacionadas ao setor de embalagens. 
 

 

Entidades de representação 
 

Site na internet 

ABIGRAF - Associação Brasileira da Indústria Gráfica http://www.abigraf.org.br 

ABIMAQ - Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e 

Equipamentos 

http://www.abimaq.org.br 

ABRE - Associação Brasileira de Embalagem http://www.abre.org.br 
 

Revista especializada  

Embanews da Novaeditora Ltda. 

Guia de Fornecedores de Embalagem - edição 2001 : 

guia anual de fornecedores de matérias-primas, equipamentos, 

http://www.packstar.com.br 
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convertedores e prestadores de serviços relacionados com o 

setor de embalagens na América Latina e Brasil 

4.4 Pesquisa - Dados Finais 
 

 Os dados finais da pesquisa que investigou as fontes apresentadas anteriormente, 

resultaram nas informações contidas no quadro 4-4, que apresenta a relação de fabricantes de 

dispositivos de guia da tira de papel (sistemas controladores de servo-posicionamento 

transversal automático de embalagens para implementação em máquinas rebobinadeiras), que 

utilizam sensoriamento por detecção óptica de impressão. 

 
QUADRO 4-4: Relação de fabricantes e representantes de dispositivos de guia da tira de papel. 
  

 

Empresa 
 

Sede 
 

Site / Endereço na internet 

BST Servo-Technik GmbH 

representante na América Latina: 

EMH - Eletromecânica e Hidráulica Ltda. 

Alemanha 

 

Brasil 

http://www.bst-servo-technik.com 

 

emh@emh.com.br 

Erhardt + Leimer GmbH 

representante na América Latina: 

Erhardt + Leimer Ind. e Com. Ltda. 

Alemanha 

 

Brasil 

http://www.erhardt-leimer.com 

 

elbrassc@sti.com.br 

Fife GmbH 

Fife Japan Ltd. 

Fife Corporation 

representante na América Latina: 

Prest-Mac Coml. E Indl. Ltda. 

Alemanha 

Japão 

EUA 

 

Brasil 

http://www.fife.com 

 

 

 

http://www.prestmac.com.br 

RE S.p.A Controlli Industriali Itália http://www.re-spa.it 

Selectra S.R.L. Itália inexistente 

 
 
 Observa-se que a grande maioria dos fornecedores desse tipo de sistema controlador é 

de origem estrangeira, devendo assim passar por processo de importação quando adquirido. A 

empresa nacional Prest-Mac, representante da Fife na América Latina, é a única que oferece 

um  produto opcional, desenvolvido no Brasil. 
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5 MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DESTE 

TRABALHO  
 
 

5.1 Introdução 
 

As últimas décadas têm sido marcadas por transformações aceleradas e profundas no 

sistema econômico mundial, expressas por dois fenômenos interligados e aparentemente 

contraditórios: a globalização econômica e a criação de blocos econômicos regionais.  

Além destas transformações, a economia brasileira vem passando também pelos 

processos de estabilização e privatização, resultando num cenário de turbulências com 

reflexos diretos na sociedade como um todo (Chacel, 1986).     

 
 

5.2 Globalização e Reestruturação Produtiva no Brasil 
 

No período 1989 - 92, a indústria brasileira de bens de capital apresentou queda 

acentuada na produção, atingindo seu pior momento em 1992, oportunidade em que o País 

possuía um risco elevado em função da crise política gerada pelo processo de impeachment do 

presidente Collor. A forma como foi processada a abertura da economia afetou profundamente 

a estrutura industrial do país, promovendo uma desintegração na indústria de máquinas e 

equipamentos.  

Só na área de máquinas gráficas, pelo menos uma dezena de empresas de renome 

tiveram suas atividades total ou parcialmente encerradas, desarticulando suas equipes técnicas.  

  
Contudo, após a implantação do Plano Real, ocorreu forte aumento do consumo dos 

produtos de menor valor, como, por exemplo, alimentos, remédios e eletrodomésticos, 

favorecidos pelo aumento do salário real e da massa salarial. Este novo quadro indiretamente 

impulsionou a indústria de embalagens, exigindo um grande salto na demanda de produção.  
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Este novo panorama somado à expressiva redução na alíquota de importação e à super-

valorização do Real frente ao Dólar Americano, incentivaram uma forte corrida promovida 

pelos grandes fabricantes de embalagens na importação de máquinas e equipamentos para 

implantação de novas células de produção.  

Outros fatores preponderantes para esta corrida foram também a inovação tecnológica 

e os acentuados índices de produtividade e qualidade oferecidos por esta nova geração de 

máquinas, que agregavam dispositivos e sistemas controladores de maior eficiência,  todos 

também adquiridos nos países de origem ou de países pertencentes ao bloco econômico 

regional. 

 

Dados do PMMI (Packing Machinery Manufactures Institute) mostram que entre 1993 

e 1997, o crescimento das importações brasileiras de máquinas de embalagens foi de 385%, 

alcançando US$ 282 milhões. 

 
 

5.3 A Inserção do Brasil na Nova Ordem Internacional 

  
Como fatalmente era previsto, com a gradativa desvalorização de nossa moeda frente 

ao dólar, as vantagens na importação de máquinas deixou de ser um grande atrativo, 

ocorrendo uma quase estagnação nesse canal de negócios.  

 

Entretanto, sendo o Brasil reconhecidamente um mercado emergente e promissor, 

despertou interesse para que os espaços deixados pela desarticulação de nossa indústria 

fossem ocupados, em parte, por grupos multinacionais através da instalação de empresas 

filiadas distribuídas pelo País. Estes grupos são geralmente formados pela fusão de empresas 

centenárias e mundialmente tradicionais na atividade de construção de máquinas destinadas à 

conversão de embalagens.  

 

Esta realidade forçou a indústria nacional a se concentrar em maior grau na fabricação  

de máquinas de médio e pequeno portes, como no caso das Cortadeiras-Rebobinadeiras, com 

as quais vem obtendo grande sucesso. Os ingredientes para que tal sucesso ocorra, são a 

conjuntura de uma demanda aquecida aliada a facilidades na obtenção de financiamentos, uma 
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vez que os preços não atingem cifras muito elevadas quando comparados, por exemplo, aos de 

uma máquina de grande porte como uma impressora rotativa. 

 

Assim, a oferta de máquinas em nosso mercado interno é hoje mesclada pelas 

tradicionais marcas que até recentemente eram importadas e pelas nacionais genuínas, que em 

ritmo acelerado ganham terreno na equiparação de desempenho técnico-operacional.  

Para que esta equiparação ocorra, uma das medidas que a indústria nacional vem 

tomando é também a importação de sistemas controladores similares aos utilizados pelos 

concorrentes estrangeiros uma vez que o mercado interno não oferece similares à altura.  

A desvantagem dessa medida é um aumento significativo no valor final do produto e 

uma depreciação na qualidade dos serviços de pós-venda junto ao cliente, pois, em muitas 

situações, os fornecedores desses sistemas importados oferecem apenas um escritório de 

representações como suporte técnico.  

 
 

5.4 Objetivos Deste Trabalho 

 

Baseado no exposto acima é que nasce a motivação para o início do desenvolvimento 

de um sistema controlador, valendo-se de critérios e respaldo de conceitos teóricos e 

experimentais.  

Tomando-se o transdutor fotoelétrico como ponto de partida, pretende-se obter uma 

opção de produto nacional que possua desempenho compatível aos importados de sua 

categoria. Pretende-se também alcançar um preço final competitivo no mercado interno, uma 

vez que uma parcela significativa do custo do produto é composto por mão de obra de 

pesquisa e desenvolvimento de software.  

 

Um outro fator incentivador é a oportunidade de associar a estrutura acadêmica aos 

conhecimentos técnico e de processo do autor, desenvolvidos no cotidiano das atividades na 

indústria. Portanto, esta parceria de excelência encoraja para a aceitação desse desafio com a 

certeza do pleno sucesso.  
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6 CONCEITOS, FONTES E CONDUÇÃO DA LUZ 
 
 

6.1 Introdução 
 

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, existe a necessidade de se desenvolver 

um dispositivo que efetue a detecção de uma linha impressa em um suporte. Como primeiro 

passo, será feita uma analogia de como este processo ocorre naturalmente quando executado, 

por exemplo, pelo homem, através da sua visão. 

 

Para que esta tarefa seja realizada de forma consistente, é fundamental que sejam 

conhecidos os fenômenos e as variáveis envolvidas neste processo, para depois recorrer aos 

elementos que reproduzam estas ações básicas e ao mesmo tempo respondam às exigências 

inerentes ao sistema de controle a ser desenvolvido.  

 
 

6.2 Luz e Cor 
 

Nesta seção, o objetivo não é analisar minuciosamente características ou propriedades 

da luz, e sim apresentar condições para entender como os fenômenos luminosos participam no 

funcionamento de dispositivos fotossensíveis.  

 

A evolução tecnológica originou novas aplicações para a luz e seus fenômenos, 

levando à idealização e desenvolvimento de muitos dispositivos ópticos e optoeletrônicos 

(Bureau, 1969). 

 
 
6.2.1  Conceitos Básicos 
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Uma fonte de radiação emite ondas eletromagnéticas. Elas possuem diferentes  

compri-mentos de onda, e o olho humano é sensível a somente uma faixa de comprimento de 

onda.  

 

Luz visível é, portanto, a radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação 

visual (Günter, 1967).  

A teoria da Física propõe um modelo dual para a luz, onde um raio luminoso é 

constituído por partículas chamadas fótons. Este modelo de dualidade explica os fenômenos 

físicos envolvendo a luz em que, ora ela se comporta como partícula, ora como uma onda 

eletromagnética. 

 

 As ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam com uma mesma velocidade 

constante no vácuo, quaisquer que sejam os seus comprimentos de onda λλλλ ou as suas 

freqüências f. A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é simbolizada por c e 

corresponde ao valor de 3x108 m/s. A velocidade c é chamada de velocidade da luz. 

 

 A freqüência e a velocidade de uma onda eletromagnética determinam o seu 

comprimento de onda, que é o comprimento do intervalo de um ciclo completo da onda, 

através da conhecida relação entre o comprimento de onda, a freqüência e a velocidade da 

onda eletromagnética: λλλλf = v. 

 

A figura 6-1 ilustra o espectro de radiação eletromagnética, tal como ele é atualmente 

conhecido. Todas estas ondas têm a mesma natureza e a mesma velocidade. Elas diferem 

apenas em freqüência e em comprimento de onda.  

Os nomes atribuídos às diversas regiões do espectro identificam-se com técnicas 

experimentais empregadas na produção e detecção das ondas em questão. 

 

Para o estudo da luz visível, é especialmente importante o grupo de radiações que a 

compreende, ou seja, entre os comprimentos de onda de 380 e 760 nm, pois elas são capazes 

de estimular a retina do olho humano produzindo a sensação luminosa.  
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O espectro eletromagnético visível está, portanto, limitado em um dos extremos pelas 

radiações infravermelhas (de maior comprimento de onda) e, no outro, pelas radiações 

ultravioletas (de menor comprimento de onda). 
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    FIGURA 6-1: Espectro de radiação eletromagnética 
 

6.2.2  O Espectro Visível 
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A sensibilidade visual para a luz varia não só de acordo com o comprimento de onda 

da radiação, mas também com a luminosidade.  

A sensação de cor está intimamente ligada aos comprimentos de onda das radiações. 

Verifica-se que os diferentes comprimentos de onda (as diferentes cores) produzem diversas 

sensações de luminosidade: isto é, o olho humano não é igualmente sensível a todas as cores 

do espectro visível, apresentando uma maior acuidade para o comprimento de onda de 555 

nm, que corresponde ao amarelo-esverdeado. 

 

A curva de sensibilidade do olho humano (figura 6-2), demonstra que radiações de 

menor comprimento de onda (violeta e azul) geram maior intensidade de sensação luminosa 

quando há pouca luz (por exemplo, crepúsculo, noite, etc.), enquanto as radiações de maior 

comprimento de onda (laranja e vermelho) se comportam ao contrário. Este fenômeno se 

denomina Efeito Purkinje. 

 
 

 

 

 
                  FONTE: Manual Luminotécnico Prático - Osram 

 

FIGURA 6-2: Curva de sensibilidade do olho a radiações monocromáticas. 
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Quando os fótons encontram a retina são gerados impulsos elétricos que, conduzidos 

até o cérebro, são traduzidos em percepção de cor. Os diferentes comprimentos de onda estão 

associados a diferentes cores. A tabela 6-1 dá a denominação usual da cor associada a 

determinados sub-intervalos da faixa visível do espectro.  

 

    TABELA 6-1 

Comprimentos de onda associados a cores  

 

Cor           
                                           

 

 Faixa do Espectro [nm] 

  

Violeta 380 - 440 

Azul 440 - 490 

Verde 490 - 565 

Amarelo 565 - 590 

Laranja 590 - 630 

Vermelho 630 - 780 
  

 

6.3 Fenômenos Que Ocorrem Com a Luz 
 
 
6.3.1  Reflexão e Refração 
 

Dois importantes fenômenos da física são a reflexão e a refração (desvio) da luz 

incidente sobre uma superfície. Tomando-se um plano onde incide um raio luminoso, parte 

deste raio é refletido por este plano e parte é refratado. Conforme ilustra a figura 6-3, define-

se o ângulo de incidência como sendo o ângulo formado pelo raio incidente e a normal ao 

plano. O ângulo de reflexão é o ângulo formado pela normal ao plano e o raio refletido, e 

ângulo de refração é o raio formado pela normal ao plano e o raio refratado. 

 

As leis físicas que governam a reflexão e a refração afirmam que o ângulo de 

incidência é igual ao ângulo de reflexão, e que o ângulo de refração pode ser dado pela 

equação da figura 6-3, conhecida como Lei de Snell. Nesta equação, ηηηη1 e ηηηη2 são os índices de 

refração do meio 1 e do meio 2, respectivamente, em relação ao vácuo (Hecht, 1974). 
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FIGURA 6-3: Fenômenos de Reflexão  e 

 

 

 

sen θθθθr = sen θθθθiηηηη2222

ηηηη1 lei de Snell
(1621)

 

 
 

Refração da luz. 
 

 
  

 Essa lei se cumpre somente quando a superfície é absolutamente lisa e brilhante, como 

no caso dos espelhos. Neste caso, a reflexão é chamada dirigida ou especular (figura 6-4). 

Quando a superfície é rugosa e sem brilho, o raio de luz incidente se reflete em todas as 

direções e nesse caso ocorre a chamada reflexão difusa. 

 
 

 

 
                    Reflexão ESPECULAR                                            Reflexão DIFUSA 

 

• A reflexão especular é máxima na direção do raio refletido e nula nas demais direções. 
 

• A difusa é constante em todas as direções, porém de menor valor que a especular. 
 

       FIGURA 6-4: Modos de reflexão de um raio de luz ao incidir sobre um plano 
 

 
 

As letras pretas de um livro diferem do papel branco sobre o qual estão impressas 

unicamente por sua refletância. Ambos refletem a luz branca, mas em proporções bem 

diversas. 
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6.3.2  Energia Radiante 
 

Chama-se de energia radiante à energia transportada por uma radiação 

eletromagnética.  

Pode-se utilizar a energia radiante e os comprimentos de onda da faixa visível do 

espectro para representar funcionalmente um sinal de cor. As informações sobre a energia 

radiante associada a um raio luminoso podem ser especificadas através de uma função de 

distribuição espectral, que atribui a cada comprimento de onda a energia radiante associada. 

 

A figura 6-5 mostra a função de distribuição espectral dos raios luminosos emitidos 

por uma fonte luminosa branca e por uma fonte luminosa colorida.  

 

  

 

      
       FIGURA 6-5: Espectros de raios emitidos por diferentes fontes de luz. 
 

 

Observa-se que, na distribuição espectral da luz branca, todos os comprimentos de 

onda da faixa visível do espectro têm associados a eles uma mesma quantidade de energia. Já 

no caso da luz colorida, apenas uma faixa do espectro tem energia radiante associada, o que 

significa que os raios luminosos emitidos por esta fonte de luz não contêm todos os 

comprimentos de onda do espectro visível. 
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6.4 Fontes de Luz 
 

 Uma fonte de radiação eletromagnética que produz uma potência radiante 

compreendida entre 3.800 e 7.600 Ångstrons é chamada Fonte de Luz, em virtude da 

possibilidade de ser identificada pelo órgão da visão como sensação luminosa. Essa fonte, 

capaz de emitir luz em virtude da transformação interna de uma forma de energia em energia 

radiante, recebe a denominação de fonte primária de luz.  

O corpo ou objeto que transmite ou reflete a luz proveniente de outra fonte, é uma 

fonte secundária de luz. 

  

As fontes primárias podem ser naturais ou artificiais. O sol é a principal fonte primária 

natural. As fontes primárias artificiais são classificadas segundo o fenômeno gerador do fluxo 

luminoso, e são conhecidas genericamente como lâmpadas. 

 

Eficiência luminosa de uma fonte de luz é a relação entre o fluxo luminoso emitido 

pela fonte e a potência consumida para produzí-lo, e se expressa em lúmens por Watt (lm/W).  

 

Apesar do surgimento de novas opções de fontes de iluminação, a luz obtida com a 

lâmpada incandescente ainda é a de uso mais difundido. A irradiação é resultante do 

aquecimento de um filamento, até a incandescência, pelo efeito da passagem de uma corrente 

elétrica através dele. Quanto maior for a temperatura do filamento, mais intensa e mais branca 

será a luz emitida (figura 6-6). 

 

Atualmente utiliza-se o tungstênio para a confecção dos filamentos das lâmpadas 

incandescentes, cujo ponto de fusão está em torno de 3.400 oC.  

 

O fluxo luminoso, a eficiência luminosa e a vida útil das lâmpadas incandescentes 

sofrem o efeito da variação da tensão. A elevação da tensão em relação à nominal aumenta o 

fluxo e o rendimento luminoso da lâmpada, mas reduz em muito a sua vida útil. Por outro 

lado, a redução da tensão permite uma vida útil mais prolongada, porém com menor 

rendimento luminoso.  
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 FIGURA 6-6: Aumentando-se a temperatura do filamento de uma lâmpada incandescente,   
 eleva-se a porcentagem de energia visível irradiada.                   (fonte: Gilway Technical Lamp) 
 

 

   

O gráfico da figura 6-7, que toma a tensão nominal de 100% como referência, permite 

a visualização do fato (Osram, 1971), (Philips, 1986). 

 

 
 

          FIGURA 6-7: Efeito da variação de tensão em relação a tensão nominal em  
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                                lâmpadas incandescentes. 
 

6.5 Condução da Luz 
 

 Na concepção de instrumentos e sensores ópticos, sempre são utilizadas técnicas e 

dispositivos capazes de orientar e conduzir a luz a fim de que seus fenômenos sejam 

explorados no sentido de se obter o efeito ou a leitura pretendidos.  

Até recentemente, os elementos utilizados para estas finalidades sempre se 

concentraram na utilização dos clássicos componentes da óptica geométrica, como as lentes, 

prismas, meniscos, entre outros.   

 

A evolução crescente na área das comunicações ocorrida nas últimas décadas em 

muito auxiliou o surgimento de novos dispositivos e materiais que acabaram migrando 

também para o campo da óptica, como o caso das fibras ópticas.  

 

As facilidades na aquisição e manuseio das fibras, em detrimento das grandes 

dificuldades e falta de flexibilidade apresentadas pelos componentes clássicos, encorajam e 

obrigam levar em consideração todos estes fatores que refletem, e muito, na velocidade de 

desenvolvimento e conseqüente redução de custos em novos projetos. 

 

6.5.1 Componentes da Óptica Geométrica 
 

Na fabricação de lentes, são utilizados vidros com características específicas de 

transparência e índices de refração (ηηηη).  

 

Conforme demonstrado pela Lei de Snell (figura 6-3), embora os raios de luz viajem 

em linhas retas através de materiais ópticos, algo diferente acontece na superfície de separação 

entre dois meios cujos índices de refração mudam: a luz é desviada. 

 

A figura 6-8 mostra a luz passando através de vidro plano e através de uma lente bi-

convexa, muito utilizada em instrumentos ópticos para concentração de luz (Hecht, 1974).  
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FIGURA 6-8: Refração da luz através de um vidro plano e uma lente bi-convexa. 
 

 
 
 
6.5.2  Fibras Ópticas 

 

A fibra óptica é um guia de luz de formato cilíndrico constituído por dois materiais 

cristalinos concêntricos. Esses dois materiais compõem o que se denomina de núcleo e casca 

da fibra óptica, os quais diferem quanto ao índice de refração (Hechy, 1993).  

Muitas fibras possuem uma capa protetora sobre a casca (figura 6-9). 

 

Essa capa, cujo material geralmente é 

um polímero, protege a fibra de choques 

mecânicos sem afetar suas propriedades ópticas 

ou físicas. 

           O núcleo possui um índice de refração 

maior que a casca que a envolve para garantir 

que a luz se propague ao longo do núcleo pelo 

fenômeno da reflexão total ou interna. 

  

 

 
 

FIGURA 6-9: Fibra óptica com Capa 
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A partir da Lei de Snell (figura 6-3), chega-se a uma importante conclusão que permite 

o entendimento da propagação da luz nas fibras ópticas.  

Considerando-se a figura 6-10(a), o raio de luz ao passar de um meio de índice de 

refração ηηηη1 para um meio de índice de refração ηηηη2 sendo ηηηη1 > ηηηη2, o raio refratado se afasta da 

normal.  Aumentando-se o ângulo de incidência αααα, o ângulo de refração ββββ se aproxima de 90°. 

 
 O ângulo de incidência que produz um ângulo de refração de 90°, é chamado de 

ângulo crítico ααααc - figura 6-10(b). Para um ângulo de incidência maior que o ângulo crítico, o 

raio volta totalmente para o meio 1, ocorrendo o fenômeno chamado reflexão total. Os 

ângulos de incidência e de reflexão são iguais - figura 6-10(c). 

 
O ângulo crítico ααααc pode ser deduzido pela lei de Snell como:   ααααc = arcsen ηηηη2 / ηηηη1 

 
 

 
 

           FIGURA 6-10: Incidência de um raio entre 2 meios, sendo ηηηη1 > ηηηη2.   
 

 
 
É importante salientar que para ocorrer reflexão total é necessário que duas condições 

sejam satisfeitas: o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo crítico (αααα>ααααc), e o 

sentido de propagação da luz deve ser do meio de índice de refração ηηηη1 para o meio de índice 

de refração ηηηη2, sendo ηηηη1 > ηηηη2 obrigatoriamente.  

 

Assim, a reflexão total é o princípio básico que faz a luz se propagar na fibra óptica. 
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A figura 6-11 ilustra como ocorre a propagação da luz na fibra óptica. Para que isso 

ocorra, é necessário que a luz injetada na fibra forme um ângulo de incidência maior do que o 

ângulo crítico. 

 

 
     FIGURA 6-11: Propagação da luz na fibra óptica. 
 

 
 
Existem diversos tipos de fibras ópticas que se diferenciam em função da geometria, 

modos de propagação e perfil do índice de refração do núcleo. Destacam-se os seguinte tipos 

básicos mais usuais: 

 

• Fibra multimodo de índice degrau 

• Fibra multimodo de índice gradial 

• Fibra monomodo 

 

A principal vantagem das fibras multimodo degrau é a facilidade com a qual elas 

podem coletar luz. Os seus diâmetros de núcleo começam em 100 microm, e algumas fibras 

totalmente plásticas têm núcleos maiores que um milímetro.  

A combinação de um núcleo grande aliada a outras características intrínsecas, faz com 

que este tipo de fibra permita o uso de fontes de luz baratas de área grande, evitando 

necessidade de conectores extremamente precisos. 
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7 ESTUDO E AVALIAÇÃO DE DISPOSITIVOS 
FOTOSSENSÍVEIS 

 
 

7.1 Introdução 
 

Dispositivos fotossensíveis são aqueles que podem transformar as variações de fluxo 

luminoso em variações de grandezas elétricas. Os fotossensores mais comumente utilizados 

podem ser apresentados nos seguintes tipos básicos (Günter, 1967), (Isaac, 2004):  

 
• fotoemissão,  

• efeito fotovoltaico,  

• fotocondução por junção, 

• fotocondução de efeito de volume ("bulk-effect") e 

• fotoelétrico de carga acoplada (CCD - "Charge Coupled Device") 

 
 

7.2   Fotoemissão 
 

Consiste na remoção, a frio, de elétrons da superfície de um sólido, causada pela 

incidência de energia luminosa ou outro tipo de energia eletromagnética. A célula 

fotoemissiva consta de um cátodo frio, em forma de semicilindro, recoberto de material 

fotoemissivo (potássio, césio) e de um ânodo constituído por uma haste fina colocada em 

frente ao cátodo.  

 

O conjunto (figura 7-1) é encapsulado em bulbo de vidro, no vácuo ou em atmosfera 

rarefeita de gás inerte. Os dois eletrodos são ligados em série com uma fonte de tensão 

contínua e um resistor de carga (RL). 

 

Pela incidência da luz, o cátodo emite elétrons, que são atraídos pelo ânodo, polarizado 

positivamente, dando origem a uma corrente elétrica através do circuito externo. A 
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sensibilidade luminosa dessas células é dada em termos de microampères por lux luminoso 

incidente. Como essa sensibilidade depende do comprimento de onda da radiação incidente,  

ela é normalmente medida utilizando-se como fonte luminosa uma lâmpada incandescente na 

temperatura de cor de 2.870 oK. 

 

 

 
               FIGURA 7-1: Célula Fotoemissiva. 
 

 
 
Devido à baixa potência fornecida, a célula fotoemissiva necessita de amplificadores 

eletrônicos para seu funcionamento. Como apresentam picos na sua sensibilidade espectral, 

são necessários também filtros corretores para adaptá-las à curva de sensibilidade espectral 

padrão (figura 6-2). 

 
 

7.3 Efeito Fotovoltaico 
 

 Os dispositivos fotovoltaicos têm construção semelhante à dos retificadores de selênio 

(figura 7-2), diferenciando-se pelo fato que, quando submetidos à luz, a direção do fluxo 

eletrônico é oposta à observada quando de seu emprego como retificador. 
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 FIGURA 7-2: Construção básica de uma     
 célula Fotovoltaica.              

  FIGURA 7-3: Circuitos típicos para          
  utilização de células Fotovoltaicas. 
 

As células fotovoltaicas são as mais empregadas em Fotometria, quando não existem 

problemas de elevada precisão e estabilidade, como é o caso dos aparelhos portáteis. Elas 

transformam diretamente a energia radiante incidente em energia elétrica, não necessitando, 

portanto, de baterias ou de fontes de polarização, sendo ligadas diretamente a um 

microamperímetro - figura 7-3(a). Como a resistência interna da célula atua como um "shunt" 

através do instrumento medidor, para que se tenha uma resposta linear, são necessários 

circuitos externos de baixa resistência ôhmica - figura 7-3(b).  

 

Como no caso das células fotoemissivas, as células fotovoltaicas necessitam também 

de filtros corretores para adaptá-las à curva de sensibilidade espectral padrão (figura 6-2). 

Todos os luxímetros de boa qualidade possuem essa correção de cor, que é imprescindível nas 

medições de iluminação que utilizam lâmpadas de descarga elétrica. 

 
 

7.4 Fotocondução por Junção 
 

Fotodiodos e fototransistores representam os fotocondutores do tipo junção (fig. 7-4).  

 

          A resistência entre a junção 

semicondutora muda em função da luz que 

incide sobre ela. A fotocondução por 

junção é muito rápida em resposta, mas 

limitada em sensibilidade devido à 

pequena área da junção. 

           

         Qualquer diodo de junção pode, em 

princípio, funcionar como fotodiodo, 

bastando para isso que haja incidência de 

luz sobre a junção e que o diodo esteja 

ligado em série a uma resistência de carga 

e uma fonte de corrente contínua que o 

polarize inversamente.  

  
 

 
 
 
 

    FIGURA 7-4: Fotodiodo sensível à luz  
    com  junção PN polarizada inversamente. 
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Com  a incidência de luz sobre a junção, formam-se pares elétron-lacuna que, ao se 

recombinarem, provocam a difusão e movimentação dos demais portadores, ocasionando, 

assim, uma corrente elétrica que aumenta proporcionalmente à intensidade da luz.  

 

Devido à excelente resposta às variações rápidas da intensidade luminosa, os 

fotocondutores do tipo junção são empregados, principalmente, em circuitos de chaveamento 

de alta velocidade como, por exemplo, os geradores de pulsos (encoders), reprodutores de 

discos digitais (CD players) e sistemas de segurança de barreira de luz. 

 
 

7.5 Fotocondução por Efeito de Volume ("Bulk") 
 

A fotocondução consiste na alteração da resistividade elétrica de um sólido pela 

incidência da luz. Sua condutividade é aumentada quando exposto a essa radiação 

eletromagnética. Conforme aumenta a intensidade de luz incidente, um número maior de 

elétrons na estrutura tem também seu nível de energia aumentado, devido à aquisição da 

energia entregue pelos fótons. O resultado é o aumento de elétrons livres e elétrons fracamente 

presos ao núcleo. Conseqüentemente, ocorre uma diminuição da resistência.  

 

Além da composição espectral da luz incidente, a resistência resultante depende 

também do material fotossensível utilizado, do tamanho da célula, da geometria do eletrodo e 

do processo de fabricação.  

 
Os dispositivos fotocondutores por efeito bulk são também conhecidos como 

fotorresistores, fotocélulas ou LDRs (light dependent resistor) - (figura 7-5).  

 

 Os materiais mais freqüentemente utilizados na construção dos LDRs são o Sulfeto de 

Cádmio (CdS) e o Seleneto de Cádmio (CdSe).  

 

O processo de construção de um LDR consiste na aplicação de finas camadas destes 

elementos fotossensíveis sobre um substrato cerâmico com dois terminais. Após essa 

operação, recebem um revestimento plástico, ou então são acondicionados em invólucros 

hermeticamente selados a fim de promover uma proteção contra a umidade.   
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    FIGURA 7-5: Dispositivos fotocondutores LDR (light dependent resistor) 
 

 
 
Os fotorresistores são utilizados no controle automático de exposição em câmeras 

fotográficas, no controle de iluminação e em aplicações industriais para sensoriamento e 

contagem. 

 
 

7.5.1  Resposta Espectral 
 

Os LDRs, assim como o olho humano, não apresentam igual sensibilidade para as 

mesmas cores de luz. Analogamente, como apresentado em 6.2.2, o comprimento de onda  

da luz incidente sobre o LDR tem influência sobre sua resistência, o que faz alterar a sua 

resposta espectral.  

O material aplicado na fabricação de um LDR é que vai definir o padrão do perfil da 

curva e o pico da resposta espectral. 

 

Na figura 7-6, são apresentadas as curvas de resposta espectral de células 

fotossensíveis que utilizam os materiais CdS e CdSe, bem como a curva de resposta espectral 

de um olho humano de padrão médio.  

 

Todas as medidas são feitas a uma temperatura ambiente de 25°C utilizando-se com 

fonte de luz uma lâmpada com temperatura de cor de 2850°K, após as células serem adaptadas 

à luz por 16 horas a um nível de 30-50 foot-candels. 
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 FIGURA 7-6: Respostas espectrais das células CdS, CdSe e Visão. 
 

Observa-se pela figura 7-6, que o pico de sensibilidade do LDR que utiliza o CdS 

ocorre em 515 nm, bem próximo ao pico de resposta do olho humano em 555 nm, enquanto o 

pico do LDR de CdSe ocorre em 735 nm. Através desse gráfico, nota-se também que o LDR 

de CdSe, é mais sensível do que o olho humano, pois cobre uma faixa maior de comprimentos 

de onda, chegando a ser sensibilizado mesmo pelo infravermelho, o que sugere algumas 

aplicações interessantes para esse componente.  

 
 

7.5.2 Efeitos de Memória de Luz 
 

Assim como todos os sensores de luz, os fotocondutores exibem um fenômeno 

conhecido como fadiga, histerese, efeito histórico de luz ou memória de luz. 

 O fenômeno se comporta da seguinte forma: a condutância instantânea de uma célula a 

um nível específico de luz é uma função do nível de exposição prévio a que esta célula foi 

submetida, bem como a duração dessa exposição.  

A magnitude desse efeito depende do nível atual de luz, da diferença entre os níveis de 

luz atual e prévio e da duração da prévia e atual  exposições. O sentido ou direção do efeito 

depende se o nível de luz prévio foi maior ou menor que o atual. 

 Um exemplo irá auxiliar para esclarecer esta última colocação: uma célula é mantida a 

um nível de luz de teste até alcançar uma condutância de equilíbrio e depois colocada a um 
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nível menor de luz (ou escuro total) por algum tempo, retornando novamente ao nível de luz 

de teste. Ao retornar, sua condutância será maior do que o valor de equilíbrio antes verificado. 

Este valor irá decair assintoticamente até alcançar novamente o valor de equilíbrio inicial. 

  

Reciprocamente, se a célula for mantida a um nível mais alto de luz e então exposta ao  

nível de teste sugerido antes, a condutância inicial será menor e crescerá assintoticamente até 

atingir valor de equilíbrio inicial. Quanto maior for o nível de teste, mais rápido é alcançado o  

equilíbrio. A magnitude do efeito é maior nas células de Seleneto de Cádmio (CdSe) do que 

nas de Sulfeto de Cádmio (CdS), mas os selenetos tendem a alcançar o equilíbrio mais 

rapidamente. 

 Naturalmente, este fenômeno deverá ser levado em consideração em projetos que irão 

utilizar células fotocondutivas, principalmente em aplicações para medição de níveis de luz. 

Para as medições contínuas de níveis de luz que variam de uma forma randômica do escuro a 

altos níveis de luz, a precisão fica prejudicada devido à forte interferência do efeito de 

memória de luz. 

 Para medições intermitentes, o efeito pode ser virtualmente eliminado mantendo-se a 

célula num ambiente constante de luz entre as medições. Tanto melhores serão os resultados 

quanto menores forem  as variações de luz do ambiente sensorial da célula, evitando assim a 

manifestação do efeito de memória de luz. 

 
 

7.5.3  Coeficientes de Temperatura 
 

Os coeficientes de temperatura dos fotocondutores possuem uma propriedade muito 

particular pois variam tanto em função da luz quanto do material de que são construídos. As 

células CdS têm o coeficiente mais baixo e em geral sua resistência muda inversamente com a 

mudança de temperatura. As células CdSe têm coeficientes relativamente mais altos e sua 

resistência varia diretamente com a temperatura.  

 

Como apresentado anteriormente, o coeficiente é também uma função da intensidade 

de luz e varia em função inversa do nível de luz. Conseqüentemente, para minimizar 

problemas de temperatura, é desejável trabalhar com fotocélulas ao mais alto nível prático de 

luz. 



                 44                                                               

                      

7.5.4 Resistência da Fotocélula 
 

 A resistência de uma fotocélula varia em função da resistividade do material básico e 

da área total ativa que ele ocupa. Em geral, quando expostos a fontes de luz convencionais, os 

materiais a base de CdSe apresentam uma resistência 33 vezes menor em relação aos materiais 

à base de CdS.  

O segundo fator é a área ativa do fotocondutor, que é determinado pelo tamanho físico 

e a configuração da camada fotossensível aplicada. Graças às técnicas atuais de evaporação, é 

possível depositar camadas muito finas que permitem exposição de uma larga área da 

superfície da célula e espaçamentos muito próximo entre as trilhas. Esta técnica permite baixa 

resistência em pequenos tamanhos de células, entretanto o estreito espaçamento exige 

aplicação de voltagens menores.  

 
 

7.6 Fotoelétrico de Carga Acoplada  (CCD - "Charge Coupled 

Device") 
 

Os dispositivos de carga acoplada (CCDs) foram desenvolvidos na década de 70, 

originalmente para aplicação como dispositivos de memória. Entretanto, as propriedades 

fotoelétricas dos CCDs fizeram com que eles rapidamente migrassem para aplicações de 

formação de imagens, ganhando a partir daí grande popularidade.   

 

O efeito fotoelétrico é fundamental para a operação de um CCD (Fiorante, 2001), 

(Isaac, 2004). Os semicondutores, especialmente o silício, possuem seus elétrons segmentados 

em diversas camadas conhecidas como bandas. Para cada banda há elétrons que possuem uma 

certa energia característica (figura 7-7).  

 
 

 
        FIGURA 7-7: Efeito fotoelétrico de um material semicondutor. 
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A banda de energia mais baixa é chamada de banda de valência, enquanto a de 

energia mais alta chama-se banda de condução.  

A maioria dos elétrons ocupa a banda de valência mas podem ser excitados através da 

ação do calor ou da luz (pela absorção de fótons) e saltarem para a banda de condução, 

deixando lacunas na banda de valência. A energia necessária para que uma destas transições 

ocorra é de 1,26 eV (elétron-Volt). Estas lacunas passam a funcionar praticamente como 

cargas positivas devido ao efeito da falta dos respectivos elétrons que saltaram.  

 

Uma vez na banda de condução, os elétrons estão livres para se moverem, mas podem 

rapidamente perder esta condição e se recomporem novamente com as lacunas anteriormente 

criadas. Nos CCDs, esta ação é impedida com a introdução de um campo elétrico que também 

favorece no impulsionamento dos elétrons. 

 

Durante o tempo de formação de uma imagem (figura 7-8), os fótons provenientes da 

fonte de luz  formam  "poços de cargas" que são acumulados debaixo de eletrodos de controle.  

Cada conjunto de três eletrodos compreende um pixel, sendo que o eletrodo central 

nesta fase está polarizado positivamente enquanto os outros dois vizinhos, polarizados 

negativamente.  

 
 

 
       FIGURA 7-8: Processo de formação de poços de cargas em CCD. 

 

 

 
Após formada a imagem, as cargas são movidas ao longo deste canal de pixels até 

alcançarem um barramento de registro serial posicionado ortogonalmente ao fim (figura 7-9).  
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    FIGURA 7-9: Movimento de cargas acumuladas em um dispositivo CCD. 
 

 

De maneira análoga, as cargas agora se movem por este novo canal em direção a um 

amplificador comum posicionado ao fim do percurso que efetua a medição das cargas de cada 

pixel para que seja efetuado o mapeamento da imagem captada. 

 
 A figura 7-10 detalha a estrutura de um CCD contendo alguns pixels. 
 

 

 

 
 

     

               FIGURA 7-10: Estrutura de um CCD. 
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7.7   Análise, Discussão e Avaliação de Dispositivos Fotossensíveis 
 
 
7.7.1 Dispositivos Fotoemissivos  
 

 Os primeiros equipamentos a surgirem para medição de nível de luz, como no caso da 

detecção de linhas impressas, utilizavam células do tipo fotoemissiva. Um dos modelos 

precursores desse tipo de equipamento denominava-se "Trakatron", desenvolvido na década 

de 50 pela empresa inglesa Crosfield Electronics Limited.   

 

A mecânica de funcionamento do detector fotoelétrico, chamado de cabeça 

exploradora (figura 7-11a), inspirava-se no princípio de varreduras utilizada pela televisão. 

Continha uma lâmpada incandescente e um pequeno motor cujo eixo era acoplado a um disco 

rotativo montado com 5 lentes (figura 7-12b). Por meio destas, um ponto luminoso projetado 

varria o campo por onde passava a linha-guia impressa.  

Cada vez que um destes pontos luminosos passava diante da borda de vidro da cabeça 

exploradora, a mudança de luz provocava um impulso de detecção em uma célula fotoelétrica. 

Um segundo impulso acontecia quando o ponto luminoso passava diante da linha impressa. O 

tempo compreendido entre estes dois impulsos de tensão fornecia indiretamente o 

posicionamento lateral da bobina que estava sendo processada.  

 

 

 

 

 
 

FIGURA 7-11: Cabeça exploradora modelo Universal da Crosfield com célula fotoemissiva. 
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Apesar de possuir boa sensibilidade e rápida velocidade de resposta, as células 

fotoemissivas apresentavam uma fragilidade susceptível às agressividades sempre presentes 

em ambientes industriais. Outras desvantagens eram sua vida limitada, a necessidade de fontes 

de luz de potências elevadas, amplificação eletrônica próxima devido ao baixo nível de 

potência captado, alto custo e grande dimensão. Os modelos de células dessa categoria mais 

utilizados eram os 90AG e 90AV, ainda remanescentes em equipamentos de antiga geração. 

 
 
7.7.2 Dispositivos de Fotocondução por Efeito Bulk  (Fotorresistor - LDR) 

  

Com a evolução dos componentes semicondutores e células fotorresistivas, o domínio 

dos fotoemissíveis praticamente se extinguiu. Na década de 60, a empresa norte-americana 

Fife lançava um modelo de detector óptico utilizando um dispositivo fotorresistor que 

rapidamente dominou o mercado (figura 7-12a). Ao invés do sistema de varredura, a detecção 

era feita pela medição do contraste apresentado por uma das margens da linha-guia impressa e 

o suporte (figura 7-12b).  

 

 

   
 

  (fonte: arquivo Colaneri Engenharia) 
 

 

 

 
 

FIGURA 7-12: Leitor óptico modelo SE-2201 da Fife com célula fotorresistiva. 
 

Mesmo com esta inovação, o conjunto óptico incorporado ao detector era ainda 

extremamente complexo e delicado, resultando também num instrumento de grandes 

dimensões e custo elevado. 
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7.7.3 Dispositivos Fotovoltaico e Fotocondução por Junção 

 

 Como já apresentado na seção anterior, as células fotovoltaicas e os fotocondutores por 

junção apresentam características que, se exploradas, poderiam substituir as células 

fotoemissivas num grande número de aplicações.  

Entretanto, o surgimento dos CCD's fez com que a detecção de imagens por varredura 

se tornasse muito mais imediata e vantajosa, por dispensar a implementação de aparatos 

ópticos complementares. 

 
 
7.7.4 Dispositivos Fotoelétricos de Carga Acoplada - CCD's 

 

A empresa italiana Re foi uma das primeiras a lançar um sistema de detecção de linha 

impressa utilizando sensoriamento por varredura a CCD (figura 7-13).  

 

Apesar das inúmeras vantagens associadas a este dispositivo, algumas limitações de 

operação ainda são experimentadas, principalmente quando aplicados em máquinas 

rebobinadeiras que trabalham com uma grande diversidade de materiais. Dependendo da gama 

de aplicações, é necessário lançar mão de filtros compensadores ou até mesmo substituir o 

cabeçote de leitura por outro modelo. 

 

 

 
 
 

 

 

 

FIGURA 7-13: Leitor óptico modelo SO2 da Re utilizando dispositivo fotoelétrico CCD. 
 
 



                 50                                                               

                      

7.8    Seleção da Melhor Opção de Sensor Fotoelétrico Dentre as    
         Analisadas 
 

Resumindo os argumentos e particularidades sobre os diversos tipos de sensores 

apresentados, para que um detector óptico seja capaz de, simultaneamente, captar uma ampla 

faixa de contrastes representados pelas cores definidas no espectro da  visão  humana, 

adequar-se a uma grande diversidade de suportes impressos, ter baixo custo e boa robustez 

mecânica, conclui-se que a melhor opção de sensor fotoelétrico dentre as analisadas seja um 

dispositivo do tipo fotorresistivo, ou LDR. 

 

Um outro aspecto que reforça esta orientação é a experiência desenvolvida em campo 

durante atividades de manutenção e acompanhamento de processo junto a máquinas que 

utilizam sistemas controladores opticamente sensoriados.  

Para atendimento às exigências específicas de máquinas dotadas de alinhamento lateral 

por detecção de linha-guia, os que utilizam dispositivos fotorresistivos são os que vêm 

apresentando melhor confiabilidade e flexibilidade.  

 

Outra opção que ainda se vislumbra, é a possibilidade de aplicação de novas técnicas e 

materiais ainda não totalmente explorados, como as fibras ópticas, que contribuiriam para o 

desenvolvimento de um conjunto optoeletrônico compacto, de simples construção e, 

conseqüentemente, de baixo custo. 

 

Dentre  as famílias pesquisadas de componentes fotorresistivos, optou-se pela linha 

apresentada pela empresa de origem norte-americana Clairex Technologies, Inc., pela sua 

tradição e presença marcante. A Clairex foi a primeira companhia de optoeletrônica dos EUA 

que, em 1954, já lançava seu primeiro produto. A partir desse momento, tem se tornado um 

dos principais líderes mundiais na pesquisa de materiais e no desenvolvimento de novos 

produtos.   

 
 

7.8.1    Seleção da Célula Fotorresistiva 

 

A seleção de um dispositivo fotorresistivo requer a determinação de dois grupos 

distintos de parâmetros: a escolha do material fotocondutivo mais apropriado para a  aplicação  
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e a determinação da configuração mais adequada. 

 
 
7.8.1.1  Seleção do Material Fotorresistivo 

 

Analisando-se pelo aspecto do material aplicado, a célula à base de Sulfeto de Cádmio 

(CdS) é a que mais se identifica com as características de resposta espectral pretendida nesta 

aplicação, que é a detecção de variações eletromagnéticas situadas no campo do espectro 

visível. A opção por esta célula fica bem evidenciada observando-se a superposição de curvas 

já apresentada na figura 7-6. 

 
A Clairex oferece uma variedade de cinco materiais à base de CdS utilizados para a 

fabricação de células fotorresistivas. O quadro 7-1 relaciona estes materiais e apresenta uma 

breve descrição das principais características e indicações para aplicação.  

 
QUADRO 7-1: Materiais fotocondutivos Clairex à base de Sulfeto de Cádmio (CdS) 
 
 

 

Tipo 
 

Características básicas 

 
2 

 

 

Resposta espectral de pico em 515 nm, material fotossensível de resposta centrada na 
cor azul, alta estabilidade, baixo erro por temperatura. Pode ser usado em aplicações 
onde se exige nítida diferenciação entre as cores situadas entre o azul e verde. Para 
uso com lâmpadas fluorescentes ou incandescentes. 
 

 
5 

 

 

Resposta espectral com pico em 550 nm (muito semelhante ao olho humano), 
estável, baixo efeito de memória de luz. Pode ser usado em aplicações de medição de 
luz e chaveamento de precisão em baixa velocidade. Para uso com lâmpadas 
incandescentes, fluorescentes ou neon. 
 
 

 
5H 

 

 

Resposta espectral com pico em 550 nm (muito semelhante ao olho humano). 
Combina alta velocidade, estabilidade, linearidade e resposta de temperatura de cor 
uniforme. Pode ser usado em chaveamento de alta velocidade ou medições de alta 
estabilidade. Para uso com lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou neon. 
 
 

 
7 

 

 

Resposta espectral com pico em 615 nm, velocidade e relação moderadas. Pode ser 
usada em aplicações de detecção de objetos por interrupção de feixe de luz. Para uso 
com lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou neon. 
 

 
7H 

 

 

Resposta espectral com pico em 620 nm, curto tempo de descida (decay time) 
combinado com baixa resistência e alta  inclinação (slope). Ideal para chaveamentos 
rápidos entre níveis de luz próximos ou quando a estabilidade de temperatura é 
crítica. Para uso com lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou neon. 
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A partir do quadro 7-1, é possível selecionar o material adequado para a aplicação 

através dos seguintes passos: 

 

• A primeira e fundamental característica, é que o sensor deve apresentar uma resposta 

espectral cuja abrangência cubra a faixa sensível ao olho humano. Os itens que 

atendem a este quesito são os Tipos 5 e 5H ; 

 
• De acordo com as informações apresentadas pelas folhas de dados da Clairex, a 

diferenciação básica existente entre os materiais dos tipos 5 e 5H está na velocidade de 

resposta. Ainda de acordo com o manual, a definição de velocidade de resposta de uma 

célula fotocondutiva é analisada a partir dos seguintes termos e condições: 
 

Tempo de Subida (Ts) (rise time) de uma célula fotocondutiva é o tempo necessário 

para que, uma vez adaptada por 5 segundos no escuro total, a corrente suba 

(diminuição de resistência) a 63% de seu valor máximo após ter sido iluminada; e 
 

Tempo de Descida (Td) (decay time)  é  o   tempo   necessário   para  que  a  corrente 

decresça (aumento de resistência) após remoção da luz.  
 

Para auxiliar na seleção final, a tabela 7-1 apresenta os dados comparativos das 

velocidades de resposta em função do nível de iluminação dos tipos de células 5 e 5H. 

 

TABELA 7-1: Tempo de Resposta versus Luz dos materiais Clairex tipos 5 e 5H. 

Iluminação em Foot Candles  .01 0.1 1.0 10 100 
       

Ts (rise time) em segundos          tipo 5 5.80 .82 .140 .035 .010 
                tipo 5H 1.460 .116 .030 .005 .002 
       

Td (decay time) em segundos tipo 5 2.96 .56 .110 .043 .014 
 tipo 5H .159 .019 .004 .002 .001 
       

 

Pode-se verificar pelos dados da tabela 7-1 que, para todas as faixas de iluminação 

apresentadas, o material do tipo 5H apresenta valores de 4 a 7 vezes menor de tempo de 

subida (Ts) e de 14 a 29 vezes menor de tempo de descida (Td), quando comparados às 

velocidades de resposta do material de tipo 5.  

 
Assim sendo, por apresentar uma característica de velocidade bem mais rápida, o 

material fotossensível Clairex selecionado é o de tipo 5H.  
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7.8.1.2  Seleção Final do Sensor Fotorresistivo  

 

 Uma vez que o material fotocondutivo está selecionado, é necessário escolher o 

invólucro físico apropriado. A Clairex apresenta duas opções de invólucros para as células 

fotorresistivas: encapsulamento em epoxy (série CL7P) e hermeticamente selada (série 

CL700). Além da proteção adicional, as células hermeticamente encapsuladas permitem uma 

dissipação de potência duas vezes maior que as equivalentes em epoxy, motivo pelo qual esta 

linha será a escolhida.  

Desta forma, a célula fotorresistiva selecionada para esta aplicação resulta na Clairex 

modelo CL705HL cujas características técnicas complementares, extraídas do manual do 

fabricante, são apresentadas nas figuras 7-14, 7-15 e 7-16.  

 
 

 

 
 

FIGURA 7-14: Características elétricas e dimensões de encapsulamento da célula CL705HL. 
                             (fonte: Photoconductive cell application design handbook - CLAIREX ELECTRONICS) 
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FIGURA 7-15: Curvas de resistência de células fotorresistivas da Clairex.        
 

 

FIGURA 7-16 Curvas de temperatura de cor de células fotorresistivas da Clairex.  
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8 PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO E TESTES DO 
TRANSDUTOR FOTOELÉTRICO  

 
 
 

Neste capítulo, será desenvolvido o projeto de um detector fotoelétrico utilizando como 

elemento primário a fotocélula anteriormente selecionada CL705HL, da Clairex. Serão 

agregados os dispositivos ópticos e eletromecânicos necessários para que sejam realizados 

ensaios e testes práticos de forma a alcançar as melhores condições de desempenho. Além do 

atendimento às características de sensibilidade, linearidade e velocidade, serão privilegiadas 

as opções que contemplem  praticidade construtiva e custo reduzido.  

 
 

8.1 Especificações Básicas de Projeto 
 
 
8.1.1 Padrão da Linha-Guia Impressa 

 

Além da busca de altas taxas de produtividade e aprimoramento constante da qualidade, 

uma grande preocupação da indústria moderna tem sido também a minimização dos  

desperdícios, ou quebras de processo.  

 

Um item inevitável e intrínseco ao processo de fabricação de embalagens corresponde 

aos refiles, tiras laterais que são expurgadas durante o procedimento de corte / rebobinamento 

do material que está sendo beneficiado, como já visto no Capítulo 3 (figura 3-1; item 5). 

Conseqüentemente, a diminuição gradativa do refile forçou o surgimento de um padrão 

minimizado de linha-guia impressa, fazendo com que uma das margens de contraste com o 

suporte se perdesse e ficando praticamente colada ao desenho da embalagem propriamente 

dita.  

 

A figura 8-1 ilustra um exemplo de linha-guia impressa aplicada em um refile 

reduzido. 
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FIGURA 8-1: Linha-guia padrão largura 2 mm  

 

Assim sendo, a linha-guia impressa adotada como referência para os estudos que serão 

desenvolvidos neste trabalho, será baseada no padrão apresentado na figura 8-1, ou seja, 

largura de 2 mm e posicionada com um recuo de pelo menos 3 mm da borda do suporte. Este 

recuo deverá estar totalmente livre de qualquer interferência que venha a  influenciar no 

contraste entre a linha impressa e o suporte. Por questão de objetividade, será considerada 

como referência básica uma linha-guia impressa de cor preta aplicada sobre um suporte de 

papel de cor branca. 

 
 
8.1.2 Procedimentos a Serem Adotados Para a Detecção da Linha 
Impressa 
 

 A fotocélula deverá ser sensibilizada por uma fonte secundária de luz compreendida 

pela reflexão do papel que contém uma linha impressa, conforme já especificado. A condição 

ideal para que essa leitura seja feita, é com o posicionamento frontal da fotocélula em relação 
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à linha impressa, de modo que a primeira receba os raios de luz que correspondam às 

reflexões difusas normais provenientes do papel, como apresentado na figura 8-2.  

 
 

 
 

 

FIGURA 8-2: Fotocélula sensibilizada por reflexão normal de luz. 

 

À medida que o papel se desloca lateralmente, a fotocélula sofrerá alterações em sua 

resistividade, excursionando de um valor mínimo - fotocélula recebendo máxima iluminação, 

figura 8-3(a), até atingir um valor máximo - fotocélula recebendo iluminação mínima, - figura 

8-3(c). Se nenhuma outra fonte de luz perturbar o processo (como por exemplo  as reflexões 

espúrias provocadas por suportes metalizados), pode-se afirmar que esta é a situação em que a 

fotocélula apresenta o maior nível de sensibilidade (ganho), pois responde ao completo 

deslocamento da linha impressa com a máxima variação possível de resistividade. 

O posicionamento da linha conforme ilustrado na figura 8-3(b) - linha sem 

deslocamento - indica a condição de erro ou desvio zero (ajuste do set-point). 

 

A localização (polarização) dessa faixa de variação de resistência sobre a curva de 

Resistência x Iluminação da fotocélula (figura 7-15) é quem vai definir o nível resultante 
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dessa sensibilidade. Observando-se a curva constata-se que, quanto menor for o nível de 

iluminação, maior será a faixa de variação de resistência e, conseqüentemente, maior o ganho.  
 

 

 
 

FIGURA 8-3: Alterações do nível de luz refletida à fotocélula em função da posição da linha.  
 

Entretanto, há de se ponderar certos limites quanto à escolha desse ponto de 

polarização, pois, como conseqüência, a diminuição do nível de iluminação compromete a 

resposta da fotocélula junto ao espectro de cores e, ao mesmo tempo, diminui a velocidade de 

resposta. Este ponto ótimo de trabalho é que será perseguido pelos ensaios desenvolvidos nas 

seções seguintes, oportunidade em que serão avaliadas as várias possibilidade de aplicação de 

componentes e arranjos optoeletrônicos. 

 
 

8.2 Dispositivo Para Ensaios de Deslocamentos 
 

A fim de que fossem realizados os ensaios práticos necessários para o 

desenvolvimento do detector óptico, foi construído um dispositivo mecânico capaz de 

executar simultaneamente as funções de deslocamento e leitura. Para produzir os movimentos 

com os graus de precisão e repetibilidade exigidos, foi utilizado um instrumento de metrologia 

mecânica conhecido como "relógio comparador". O croqui completo do conjunto medidor de 

desvios é apresentado na figura 8-4, onde estão identificadas e relacionadas as partes 

componentes. 

O relógio comparador (1) foi afixado horizontalmente sobre uma base metálica 

revestida com borracha (2). Na extremidade da haste móvel do relógio, adaptou-se uma mesa 

extremamente leve e rígida em perfil de alumínio (3), que acompanha fielmente a haste 

quando submetida a um deslocamento. O plano da mesa está dimensionado para receber 
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amostras de papel impresso (4) de até 20 x 20 mm, o suficiente para acomodar a linha-guia 

padrão especificada.  

Devido à ação da mola em seu interior, a ponta apalpadora do relógio comparador (5) é  

constantemente pressionada contra a superfície de um tambor cilíndrico (6). O tambor possui 

um eixo excêntrico que, quando girado em 180 graus, promove um deslocamento linear de 5 

mm na haste do relógio comparador. Os deslocamentos podem ser efetuados girando-se o 

botão (7) que está acoplado ao eixo de entrada do mini-redutor mecânico (8), permitindo uma 

ação precisa e segura . 

 

 
(1) relógio comparador  
     marca      Melco  
     curso       0-10 mm 
     precisão  0,01 mm 
 

(2) base metálica 
     revestida com  
     borracha 
 

(3) mesa em perfil  
     de alumínio  
 

(4) amostra de papel  
     com linha padrão  
 

(5) ponta apalpadora  
 

(6) tambor cilíndrico  
     com eixo excêntrico 
 

(7) botão de comando 
     do mini -redutor  
 

(8) mini-redutor  
     mecânico  
     relação 1:14 
 

(9) barra roscada p/     
     fixação do detector 

 

 

 
 

FIGURA 8-4: Medidor de desvios para acomodar amostras de linhas-guia impressas em 
papel - curso: 5 mm, precisão: 0,01 mm. 
 

 

8.3 Detector Fotoelétrico - Construção do Protótipo 
 

Após feita a seleção da célula fotossensível, o passo mais importante para a concepção 

do detector fotoelétrico é a configuração do sistema óptico que irá efetuar a projeção de luz e a 

captação dos raios refletidos pela superfície sensoriada.  
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Para se alcançar o maior ganho óptico em sensibilidade, os seguintes aspectos devem 

ser considerados: 
 

• a interferência  entre  os  dois  canais  de  luz  ( projeção e reflexão )  deve  ser  nula; e 

• a luz que se propaga da fonte primária até a região sensível da célula deve encontrar a 

menor resistência e a melhor distribuição possíveis.   

 
 
8.3.1 Conjunto Óptico 
 

 Em função das diversas vantagens já anunciadas, optou-se por utilizar fibras ópticas ao 

invés dos tradicionais componentes ópticos (lentes, prismas, espelhos, etc.) como canais 

condutores de luz. Isto possibilitou que o conjunto óptico se concentrasse em um único bloco, 

compacto e extremamente robusto. O tipo de fibra escolhida foi a plástica do tipo multimodo 

degrau, com diâmetro de núcleo de 1 mm e sem capa protetora externa.  

  
            Como fonte de luz de cor branca, foi 

selecionada uma lâmpada incandescente do 

tipo miniatura com uma lente condensadora 

incorporada ao bulbo. Dentre as diversas 

amostras submetidas a ensaio, optou-se pelo 

modelo K14X, de fabricação da empresa 

nacional Koomei, que apresentou a projeção 

de um foco luminoso de forma elipsoidal de 

excelente intensidade (figura 8-5).  

  

 
 

FIGURA 8-5: Lâmpada miniatura marca      
                          Koomei modelo K14X. 

 

 

8.3.2 Construção do Bloco do Detector 
 

De todas as configurações experimentadas, o arranjo que melhor conciliou as 

dimensões da linha a ser detectada com as características físicas dos componentes ópticos 

selecionados foi a construção de dois canais de luz confeccionados pelo arranjo de quatro 

fibras dispostas linearmente, de modo que sua secção apresentasse aproximadamente a 
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geometria de um retângulo com dimensões de 4 x 1 mm. Um desses feixes compõe o canal de 

projeção de luz e, o segundo, o canal da luz refletida. 

 

A figura 8-6 apresenta o desenho construtivo do bloco do detector fotoelétrico e a 

figura 8-7 detalha a montagem dos elementos componentes.  
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FIGURA 8-6: Desenho construtivo do detector fotoelétrico. 
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FIGURA 8-7: Desenho de montagem do detector fotoelétrico. 
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8.4 Testes do Detector Fotoelétrico 
 

Os primeiros ensaios efetuados com o detector tiveram como finalidade a obtenção de 

uma prévia avaliação de resposta da célula fotossensível incorporada ao conjunto óptico 

construído. Inicialmente, a taxa de variação de resistência apresentada pelo dispositivo foi 

aquém do esperado, ficando em torno dos 1,8 kohms. 

Este baixo índice levantou a suspeita de que uma possível fuga interna de luz poderia 

estar ocorrendo no protótipo montado, uma vez que, em escuro total, a fotocélula chega a 

ultrapassar a casa dos Mohms. Efetuou-se então uma remontagem mais apurada do conjunto, 

garantindo-se uma perfeita isolação entre os canais de luz aplicando-se entre eles finas folhas 

de alumínio. 

 
Durante os testes que se seguiram, o ganho na taxa de variação de resistência foi 

significativo, chegando a superar em até dez vezes os valores anteriormente observados. Nesta 

fase dos experimentos, procurou-se também analisar o comportamento da resposta do detector 

em função da proximidade ao plano de leitura. Os melhores desempenhos foram observados 

quando a face inferior do detector se distanciava entre 1,5 e 2 mm do plano leitor. 

 
Outra característica importante também observada durante a aferição da distância do 

detector em relação ao plano refletor, foi a ampliação da resposta (variação da resistência) em 

função do deslocamento provocado na linha impressa. Ou seja, a expectativa teórica de 1 mm 

de desvio (de -0,5 mm a +0,5 mm, apresentada na figura 8-8) foi ampliada para 1,4 mm (de -

0,7 mm a + 0,7 mm) devido à dispersão dos raios de luz resultante desta nova acomodação. 

Esta situação decorrente representa um fator positivo, pois amplia em 40% a margem de 

segurança de que o sistema não virá a perder a linha-guia em situações anormais de processo, 

tais como emendas do suporte e falhas de impressão. Nestas situações (em que fatalmente o 

processo é paralisado), a manutenção da linha-guia é importante, pois evita que o 

deslocamento descontrolado do suporte venha a provocar sua ruptura, permitindo que a 

recomposição da marcha de processo seja feita com menores tempo e desperdício de material. 

 
A tabela 8-1 apresenta os valores de resistência obtidos experimentalmente 

submetendo-se a linha impressa a desvios graduados em 0,05 mm - o dobro da resolução 

estabelecida para o projeto, que é de 0,1 mm. O gráfico da função de resposta é apresentado 

na figura 8-8.  
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TABELA 8-1: Dados experimentais obtidos do detector-protótipo. 
 

                      D = Deslocamento[mm],  R = Resistência [kohms] 
 
 

D R  D R  D R  D R  D R 

-0,70 2,4  -0,40 8,8  -0,10 5,9  +0,20 11,8  +0,50 16,8 

-0,65 2,5  -0,85 8,5  -0,05 6,7  +0,25 12,4  +0,55 17,6 

-0,60 2,6  -0,80 8,9  -0,00 7,5  +0,80 18,8  +0,60 17,9 

-0,55 2,7  -0,25 4,8  +0,05 8,5  +0,85 14,4  +0,65 18,8 

-0,50 2,9  -0,20 4,8  +0,10 9,4  +0,40 15,5  +0,70 18,6 

-0,45 8,1  -0,15 5,4  +0,15 10,4  +0,45 16,2    
 
   dados operacionais:  
• detector-protótipo montado com a fotocélula tipo CL705HL da Clairex, 
• fonte de luz: lâmpada Koomei modelo K14X, 
• tensão nominal: 6.0 V - 200 mA;  tensão de trabalho: 5.0 V - 190 mA 
 

 
 

 
 
   FIGURA 8-8:  Gráfico da função de resposta do detector-protótipo (dados da tabela 8-1).  
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Com o objetivo de se obter uma melhoria na linearidade da função de resposta do 

detector-protótipo, vários outros ensaios foram realizados. As primeiras tentativas foram feitas 

alterando-se o posicionamento angular entre o detector e o plano que contém a linha impressa, 

quer inclinando e/ou girando os mesmos. Surgiram situações de melhora mas não suficientes 

para que fossem consideradas de grande relevância.   

 

Analisando-se a curva da figura 8-8, nota-se que a taxa de variação da resistência para 

os desvios positivos (de 0 a +0,7 mm) é maior que os apresentados para os desvios negativos 

(de 0 a -7 mm). Este fato se deve à característica de resposta da fotocélula que se assemelha a 

uma função logarítmica. 

 

Explorando esta característica, resolveu-se experimentar a aplicação de um resistor 

conectado em paralelo à fotocélula a fim de, em detrimento da queda de ganho, melhorar a 

linearidade da resposta final. Tal procedimento se fundamenta no fato que, quando associados 

em paralelo, a interferência da resistência de valor fixo terá maior grau de influência sobre os 

valores maiores da resistência de valor variável (correspondente à fotocélula).  

 

A fórmula a seguir auto-explica o fato:   

Requivalente =  Rfixa  . Rvariável 

                                Rfixa + Rvariável 
 
 

Através de ensaios matemáticos, procurou-se determinar um valor adequado de Rfixa, 

de modo que fosse garantida, em qualquer ponto de excursão da curva, a obtenção de taxas de 

variação razoáveis de resistência (algo em torno de 100 ohms/0,1 mm) da Requivalente.  

 

A alternativa considerada ótima foi alcançada com Rfixa = 10 kohms, atendendo 

plenamente às especificações impostas. Mesmo nos pontos mais críticos da curva (extremos 

inferior e superior), as taxas de variação apresentadas foram de, respectivamente, 180 e 90 

ohms/0,1mm. 

  
Os valores obtidos com esta implementação são apresentados na tabela 8-2 e o gráfico 

da função de resposta é apresentado na figura 8-9. 
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TABELA 8-2: Dados calculados de Requivalente  do detector-protótipo. 
 

                        D = Deslocamento[mm],  R = Resistência [kohms] 
 
 

D R  D R  D R  D R  D R 

-0,70 1,985  -0,40 2,481  -0,10 8,710  +0,20 5,805  +0,50 6,268 

-0,65 2,000  -0,85 2,592  -0,05 4,012  +0,25 5,585  +0,55 6,876 

-0,60 2,068  -0,80 2,805  -0,00 4,285  +0,80 5,708  +0,60 6,415 

-0,55 2,126  -0,25 8,007  +0,05 4,594  +0,85 5,901  +0,65 6,466 

-0,50 2,248  -0,20 8,248  +0,10 4,845  +0,40 6,078  +0,70 6,508 

-0,45 2,866  -0,15 8,506  +0,15 5,098  +0,45 6,188    
 
   dados operacionais:  

• detector-protótipo montado com a fotocélula tipo CL705HL da Clairex, acoplado a 
resistência em paralelo de 10 kohms, 

• fonte de luz: lâmpada Koomei modelo K14X, 
• tensão nominal: 6.0 V - 200 mA;  tensão de trabalho: 5.0 V - 190 mA 

 
 
 

 
 
   FIGURA 8-9:  Gráfico da função de resposta do detector-protótipo (dados da tabela 8-2).   
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As amplitudes das duas curvas obtidas podem ser comparadas observando-se a figura 

8-10, que apresenta um gráfico com eixos de coordenadas comuns. 

 

 
 

FIGURA 8-10:  Comparação das amplitudes das  curvas de resposta obtidas.   
 
 
 

Nota-se que houve sensível redução no valor final da resistência medida, entretanto, 

com taxas muito menos acentuadas para os desvios positivos (entre 0 e +0,7 mm).  

 

A comparação das curvas, onde se destaca o ganho em linearidade obtido com a versão 

implementada com a resistência de 10 kohms em paralelo, é feita através dos gráficos 

superpostos apresentados na figura 8-11. 
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FIGURA 8-11:  Comparação da linearidade das curvas de resposta obtidas.   
 
 

Pode-se finalmente concluir, analisando-se a superposição de curvas apresentada na 

figura 8-11, que o resultado alcançado com a implementação do resistor paralelo à fotocélula 

gerou, em conseqüência, uma curva de resposta (-o-o-o-) com características de linearidade 

satisfatórias. Quando comparada à curva de resposta ideal (- - - -), constata-se a estreita 

proximidade e excelente simetria, equilíbrio não alcançado anteriormente pela curva de 

resposta (         ) obtida com a fotocélula aplicada isoladamente ao conjunto óptico.  

 

Pelos motivos acima expostos, será esta a versão a ser implementada no detector 

fotoelétrico. 
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8.5 Transmissor de Sinal Para o Detector Fotoelétrico 
 

O objetivo desta seção é desenvolver um circuito eletrônico que, acoplado ao sensor 

fotoelétrico, converta as informações de deslocamento da linha impressa em um sinal de saída 

padronizado e com características tais que a transmissão do mesmo possa ocorrer 

preservando-se as informações nele contidas. 
 

A este conjunto final atribui-se o termo "transdutor fotoelétrico". 

 
 
8.5.1 Seleção da Configuração do Circuito Eletrônico 

 
 O circuito eletrônico a ser acoplado ao detector fotoelétrico deve apresentar as 

seguintes características: 
 

• Ganho DC ajustável para que possa ser alterado quando o contraste da linha impressa 

no papel for de intensidade diferente ao produzido pelo contraste adotado como padrão 

(linha preta em papel branco). Desta forma, se o contraste for composto, por exemplo, 

de uma linha de cor vermelha impressa em papel branco, o ganho deverá ser 

aumentado a fim de que a excursão do sinal de saída seja a mais próxima possível 

daquela produzida pelo contraste padrão. Desta forma, é possível obter-se uma 

uniformidade de leitura para qualquer tipo de contraste. 
 

• Recurso  para  que  o  ponto  de  equilíbrio  desejado - desvio zero da linha impressa  -  

(set point) seja ajustado conforme o desejado. 
 

• Indicação de sentido do desvio sofrido de tal forma que o sinal cresça positivamente 

(polarização +) conforme a linha impressa se desloque para um dos lados e diminua 

(polarização -) caso o deslocamento da mesma ocorra no sentido inverso. 
 

• Recurso para se efetuar a inversão da ação apresentada acima.  
 

• Apresentar alta impedância de entrada para não interferir na leitura do elemento sensor 

e baixa impedância de saída, a fim de assegurar uma alta imunidade à captação de 

ruídos durante a transmissão. 
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Dentre os diversos circuitos experimentados, a configuração selecionada foi a de um 

amplificador de corrente de meia-ponte. 

            Os amplificadores em ponte são 

provavelmente os de uso mais comum em 

instrumentação (Graeme, 1973). A maneira mais 

direta de se fazer isto é com um amplificador 

operacional, como mostra a figura 8-12, onde é 

utilizada a versão meia-ponte. Nesta configuração, 

tanto a saída da ponte quanto a resistência de 

realimentação RF, são conectadas diretamente ao 

terminal de entrada do amplificador operacional. 

 
 

 

  FIGURA 8-12: Amplificador de  
  corrente  de meia-ponte. 

 

 

Uma vez que a outra entrada do amplificador operacional está conectada à terra, a 

saída da meia-ponte é mantida em zero volts, e o amplificador responde à corrente de curto-

circuito de saída da forma (Graeme; Tobey; Huelsman, 1971):  

10
+

⋅⋅−=⋅−=
δ

δ

R

R
VRie F

F   ,   onde  
R

R∆
=δ                                    (8-1) 
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R

R
Ve F

0                                (8-1A) 

                                                               

A principal vantagem do circuito de meia-ponte, além da sua simplicidade, é que a 

sensibilidade da ponte pode ser aumentada tanto pela elevação da tensão de alimentação, 

quanto da corrente que circula através do resistor de realimentação, ambos até o limite 

permitido pelos componentes.  

A maior desvantagem, entretanto, é a incapacidade de rejeição de ruídos, como é 

normalmente realizado pelos amplificadores diferenciais do tipo ponte-completa. 

Conseqüentemente, neste projeto, foram tomadas providências especiais para que o nível de 

ruído fosse minimizado com a montagem do transmissor junto ao sensor fotoelétrico, a adição 

de filtros capacitores e a blindagem eletrostática de todo o conjunto por um bloco de alumínio. 

 

O esquema final do circuito eletrônico implementado com todos os recursos exigidos 

para composição do transdutor fotoelétrico é apresentado na figura 8-13. Os capacitores C1 e 

C4 têm a função de eliminar ruídos espúrios e, os capacitores C2 e C3, melhorar as condições 
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de ripple das tensões de alimentação. Os cálculos e procedimentos adotados para o 

dimensionamento dos componentes utilizados estão desenvolvidos na seção seguinte.  

 

 

   FIGURA 8-13:  Configuração final do circuito eletrônico para o transdutor fotoelétrico.   

 
 
 
8.5.2  Dimensionamento  dos   Componentes   Eletrônicos    do    
Transdutor  

Fotoelétrico 
 

O valor da resistência equivalente de Rsens (formada pela fotocélula em paralelo ao 

resistor R8, figura 8-13) irá variar, para o contraste de linha padrão (linha preta impressa sobre 

papel branco), de acordo com os dados da tabela 8-2, ou seja, de 1985 a 6508 ohms (desvios 

de -0,70 e +0,70 mm, respectivamente). O valor central (desvio = 0 mm), também mostrado 

na tabela, é de 4285 ohms.  
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Para se ter uma referência do comportamento de Rsens (figura 8-13) quando utilizadas 

linhas diferentes da padrão, efetuaram-se leituras de linhas coloridas impressas também sobre 

papel branco. Os resultados estão resumidos na tabela 8-3.  

Para efeitos práticos, os valores centrais de Rsens (desvio = 0 mm) foram aproximados 

para os valores médios das escalas de variações. 

 

TABELA 8-3: Valores de Rsens na leitura de linhas coloridas impressas sobre papel branco. 
Rmáx=Resistência máxima, Rcen=Resistência central, Rmín=Resistência mínima,               R=Rmáx-Rmín 
 

Cor da linha 

impressa 

Rmáx 

(ohms) 

Rcen 

(ohms) 

Rmín 

(ohms) 

R 

(ohms) 

Preta 6508 4219 1985        4568 (*)     
Azul 4850 3142 1985 2415     (*) 

Vermelha 2620 2277 1985         685  (*) 
 
 

Observa-se pela tabela 8-3, que os valores extremos(*) de variação de Rsens ocorrem 

para as linhas impressas nas cores preta e vermelha. Assim sendo, o valor a ser atribuído a P1 

(Controle do Set Point - esquema da figura 8-12) deverá ser tal que, trabalhando-se 

hipoteticamente com uma linha de cor situada entre os extremos de Rcen ("cor central"), seu 

cursor fique posicionado próximo ao centro. A tabela 8-4 destaca esta condição. 

   
TABELA 8-4: Destaques para os valores de Rsens operando no centro de excursão de     R. 
 

Para cor "central":      R = [  R(preta) -    R(vermelha / 2] +     R(vermelha),    
 

                                Rcen = Rmín +   R / 2,   Rmáx = Rcen +    R / 2 = Rmín +    R. 
     

Cor da linha 

impressa 

Rmáx 

(ohms) 

Rcen 

(ohms) 

Rmín 

(ohms) 

R 

(ohms) 

Preta 6508 4219 1985 4568 (*) 

"central" 4561 3248 1985 2626 (*) 

Vermelha 2620 2277 1985 685  (*) 
 

 
Tomando-se como base as condições mostradas na tabela 8-4, a malha da ponte, 

quando  em  equilíbrio (desvio = 0 mm),   apresentará as configurações apresentadas na figura 

8-14.  

 

Combinando-se as equações (8-2), (8-3) e (8-4) apresentadas na figura 8-14, os 

seguintes resultados podem ser obtidos:  
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R1 = 3248 ohms    e   

            P1 =   971 ohms 

Aproximando os valores acima para padrões comerciais, os componentes utilizados na 

montagem da ponte ficam, então, assim estipulados:  

 

R1: trimpot multivoltas de 5 kohms 

P1: potenciômetro 10 voltas de 1 kohms 

 

 

 

 
 

  FIGURA 8-14:  Configurações da malha da ponte em equilíbrio operando com contrastes   
  de linhas coloridas .   
 

 

Efetuados os cálculos de dissipação de potência pela fotocélula com a malha já 

determinada, foi constatado que, na pior condição, a potência máxima dissipada pela 

fotocélula é de 0,024 W, ou seja, dez vezes menor que o máximo indicado em manual (figura 

7-14: PD(máx): 0,25 W @ 25oC de temperatura de ar ou 1.0  W @ 25oC de temperatura do 

invólucro). 
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Para determinação dos valores de R2 e P2, é utilizada a equação (8-1) ao invés da 

versão reduzida (8-1A), pois a condição 1<<δ  não pode ser considerada neste caso.  

Atualizando-se então as variáveis, tem-se:  

 

1
22

0
+

⋅
+

⋅−=
δ

δ

Rx

PR
Ve                                                               (8-5)             

 

onde,   
Rx

R ssen∆
=δ ,    e0  é a saída, com excursão máxima de -10 V a +10 V 

 

e   Rx  é o valor de resistência dos ramos da ponte no equilíbrio (figura 8-14). 
 

Tomando-se apenas o módulo de (8-5) para cálculo do valor das resistências, resulta: 
 

δ

δ

⋅

+⋅⋅
=+

V

Rxe
PR

)1(
22 0  

 

Na condição de máximo contraste, tem-se: 
 

08,1
4219
4568

==δ  , 6771
08,112

08,2421910
22 =

×

××
=+ PR  ohms 

 

Na condição de mínimo contraste, tem-se: 
 

3,0
2277
685

==δ  , 11834
3,012

3,1)10002277(10
22 =

×

×+×
=+ PR  ohms 

 

 

Ou seja, a resistência série equivalente (R2 + P2) deverá variar, no mínimo, entre os 

valores 6771 a 11884 para que haja condições de ajustar a variação da tensão de saída dentro 

dos limites especificados.  

Aproximando os valores para que haja uma tolerância expandida e adequando os 

valores aos padrões comerciais, os componentes utilizados para o ajuste de ganho ficam então 

assim estipulados:  

 

R2: resistor de 4700 ohms 

P2: potenciômetro 10 kohms 
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Com estas especificações de componentes, a faixa de valores alcançada pela 

resistência total da malha de ganho irá variar de 4700 a 14700 ohms, satisfazendo assim a 

condição anteriormente exposta. 

 
 
 
 

9 MODELAGEM DINÂMICA E MONTAGEM  
       DO TRANSDUTOR FOTOELÉTRICO 
 
 

9.1 Introdução  
 

Os elementos sensores fotorresistivos apresentam características de resposta similares 

aos extensômetros (strain gauges) e aos sensores de temperatura do tipo termo-resistivos.  

 

Estes elementos comumente são modelados como um sistema de 1a ordem, que 

incorporam um atraso de transferência devido ao efeito combinado de suas propriedades 

resistivas e capacitivas (Garcia, 2005).  

 
 

9.2 Desenvolvimento da Modelagem  
 

A figura 9-1 apresenta o diagrama de blocos simplificado deste sistema, cuja relação 

entrada-saída é dada por (Ogata, 1997): 

 

                 
s

K

sR

sC

⋅Τ+
=

1)(
)(

                                                                                               (9-1) 

 

A constante de tempo é o intervalo que o detector requer para alcançar (1-1/e), ou 

63,2%, do seu valor final.   
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     FIGURA 9-1: (a) Diagrama de blocos  de um sistema de primeira-ordem;  
 

                           (b) Diagrama de blocos simplificado. 
 

Todos os componentes fotorresistivos fabricados pela Clairex utilizam este parâmetro 

para especificar a velocidade de resposta, como já apresentado na tabela 7-1, pg. 50. Só que a 

Clairex chama esse parâmetro de tempo de subida (Ts). 

Para a determinação do desempenho dinâmico do transdutor aqui desenvolvido, 

efetuaram-se testes aplicando-se sinais de entrada em degrau.  O dispositivo utilizado para 

realizar este ensaio é apresentado na figura 9-2. 

 
 

 

 

 
            FIGURA 9-2: Dispositivo gerador de impulsos em  degrau. 
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Um disco (2) com uma máscara aplicada em uma das superfícies é afixado ao eixo de 

um pequeno motor de corrente contínua (3) cuja velocidade de rotação pode ser variada. Esta 

máscara (4), confeccionada em papel branco, tem uma das metades impressa na cor preta de 

forma que, ao girar, provocará variações de contraste em degraus, como pretendido.  

O transdutor fotoelétrico é posicionado próximo ao disco obedecendo as mesmas 

distâncias dos ensaios  anteriores, ou seja, entre 1,5 e 2 mm. 

 

A monitoração do sinal de saída da transdutor foi realizada com o auxílio de um 

osciloscópio conectado ao terminal de saída do transmissor eletrônico (pino de saída do CI1 - 

figura 8-13). O terminal comum (terra) da ponta de prova do osciloscópio foi conectado ao 

ponto de -10V para que o sinal na tela representasse a variação "em módulo" do sinal, isto é, 

excursão total máxima compreendida entre 0 e +20 V. 

 

Após ajustar e estabilizar o disco a uma rotação adequada, obteve-se na tela do 

osciloscópio o sinal apresentado na figura 9-3.     

 

Efetuando-se a leitura do valor da constante de tempo a partir da curva experimental e 

substituindo-se na equação (9-1), resulta a seguinte função de transferência entre a tensão de 

saída e o desvio de contraste: 

 

s

K

sR

sC

⋅+
=

004,01)(
)(

                                                                                   (9-2) 

 

 

 
 

   FIGURA 9-3: Tela do osciloscópio apresentando a  resposta  do transdutor fotoelétrico 
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   a uma entrada degrau. 
 

 
 

Para análise do comportamento estático do transdutor fotoelétrico, elaborou-se um 

ensaio a fim de se obter sua função de resposta.  

 

 Sabe-se que a faixa de entrada do transdutor fotoelétrico é representada pelo 

deslocamento da linha impressa (entre -0,7 e +0,7 mm). Correspondente a esta faixa de 

deslocamento de entrada, ocorrerá, na saída, uma conseqüente variação em tensão situada na 

faixa entre -10 e +10V. Os dados resultantes estão apresentados na tabela 9-1. 

TABELA 9-1: Dados experimentais obtidos do transdutor fotoelétrico. 
                        D = Deslocamento[mm],  V = Tensão de Saída [V] 
 

D V  D V  D V  D V  D V 
              

-0,70 -10,00  -0,40 -7,61  -0,10 -2,23  +0,20 4,76  +0,50 8,97 
-0,65 -9,71  -0,35 -7,12  -0,05 -0,91  +0,25 5,76  +0,55 9,44 
-0,60 -9,44  -0,30 -6,19  -0,00 0,29  +0,30 6,52  +0,60 9,61 
-0,55 -9,16  -0,25 -5,31  +0,05 1,64  +0,35 7,36  +0,65 9,84 
-0,50 -8,63  -0,20 -4,27  +0,10 2,74  +0,40 8,14  +0,70 10,00 
-0,45 -8,11  -0,15 -3,12  +0,15 3,85  +0,45 8,60    

 
   dados operacionais:  

• controle do set point (P1) na posição central, 
• tensão de saída medida com o terminal comum (terra) do voltímetro conectado em 0 

V. 
 

 
 

Para simulação no MATLAB, implementou-se no Simulink (figura 9-4) o diagrama de 

blocos equivalente do transdutor fotoelétrico apresentado na figura 9-1(b). Por não apresentar 

uma característica linear, o fator de ganho K está representado na simulação por um objeto 

Look-Up Table (LUT 1).  
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   FIGURA 9-4: Implementação no Simulink do diagrama do transdutor fotoelétrico. 
 

 
 

O arquivo ".m" e gráfico do MATLAB apresentando a superposição das curvas  de  

respostas  experimental, simulada e teórica-ideal estão apresentados, respectivamente, no 

quadro 9-1 e figura 9-5. 

Os valores das variáveis decorrentes da simulação para posterior criação dos gráficos 

foram coletados com os objetos Demux e To Workspace. 

QUADRO 9-1: Arquivo de comandos "sensor.m" do MATLAB para plotagem do gráfico de 
curvas de respostas apresentadas na figura 9-5. 
 

 
 

  %Arquivo de comandos "sensor.m" - Curvas de Respostas do Transdutor Fotoelétrico 
  %Gráfico MATLAB - Rampa -0,7...+0,7 mm 
 
  x = [-0.7 -0.65 -0.6 -0.55 -0.5 -0.45 -0.4 -0.35 -0.3 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 ...    
        0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7]; 
 

  y = [-10 -9.71 -9.44 -9.16 -8.63 -8.11 -7.61 -7.12 -6.19 -5.31 -4.27 -3.12 -2.23 -.91 .29 1.64 2.74 ... 
        3.85 4.76 5.76 6.52 7.36   8.14  8.6    8.97   9.44   9.61   9.84   10]; 
  
  %Rampa - função ideal (linear) 
 

  y2 = [-0.7 -0.65 -0.6 -0.55 -0.5 -0.45 -0.4 -0.35 -0.3 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 ...   
         0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7]*20/1.4; 
  
  %Dados do Simout 
 

  x1 = [-0.5894 -0.5769 -0.5649 -0.5519 -0.5376 -0.5251 -0.5132 -0.5003 -0.4859 -0.4722 -0.4597 ... 
          -0.4476 -0.4346 -0.421 -0.4073 -0.394 -0.3813 -0.3686 -0.3554 -0.3415 -0.3306 -0.3197 ...  
          -0.3042 -0.2914 -0.2786 -0.2595 -0.2481 -0.2367 -0.2257 -0.2126 -0.197 -0.1859 -0.1748 ... 
          -0.1606 -0.144 -0.127 -0.1149 -0.1029 -0.094 -0.0851 -0.0731 -0.0569 -0.0397 -0.0291 ... 
          -0.0185 -0.0044 0.0126 0.0259 0.0392 0.053 0.0634 0.0738 0.0877 0.1049 0.1164 0.1279 ... 
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          0.1421 0.1582 0.1685 0.1787 0.1927 0.21 0.2228 0.2356 0.2496 0.259 0.2684 0.2821 ... 
          0.2998 0.3161 0.332 0.3479 0.3613 0.3729 0.3843 0.3977 0.4132 0.4266 0.4383 0.4501 ... 
          0.4637 0.4759 0.4878 0.5011 0.5161 0.5283 0.5391 0.5512 0.5603 0.5693 0.5833 0.6017 ... 
          0.6145 0.6274 0.6413 0.6555 0.6685 0.6801 0.6921 0.7];   
 

  y1 = [-9.4089 -9.3373 -9.2682 -9.1952 -9.077 -8.9431 -8.8145 -8.6772 -8.5295 -8.3881 -8.2567 ... 
         -8.129 -7.9984 -7.8634 -7.7272 -7.5952 -7.4693 -7.3444 -7.2146 -7.0312 -6.8318 -6.6302 ... 
         -6.3402 -6.1081 -5.8832 -5.5436 -5.3442 -5.1122 -4.886 -4.6139 -4.2849 -4.0349 -3.7818 ... 
         -3.4546 -3.0853 -2.7865 -2.5699 -2.3542 -2.1692 -1.9403 -1.6235 -1.1951 -0.7499 -0.5018 ... 
         -0.2489 0.0889 0.5194 0.878 1.2367 1.6071 1.844 2.0747 2.3805 2.7535 3.0119 3.2685 ... 
         3.5835 3.9143 4.11 4.299 4.5523 4.8762 5.1327 5.389 5.6687 5.8322 5.9783 6.1858 6.4504 ...   
         6.7217 6.987 7.2483 7.4663 7.6505 7.8313 8.0407 8.2306 8.3542 8.459 8.5662 8.6658 8.758 ... 
         8.8481 8.9472 9.094 9.2048 9.302 9.4121 9.4578 9.4914 9.5388 9.5959 9.6556 9.7151 ... 
         9.7782 9.8378 9.8801 9.9206 9.9603 9.9869]; 
 

  plot(x,y,'-o',x1,y1,'r:',x,y2,'g') 
  axis([-0.7 0.7 -10 10]) 
  xlabel('Deslocamento [mm]'), ylabel('Tensão de Saída [V]') 
  title('Resposta a uma rampa de -0,7 a 0,7 mm') 
  text(-0.05,7,'Experimental') 
  text(-0.05,6,'+') 
  text(-0.05,5,'Simulada') 
  text(0.34,4,'Ideal Teórica') 
  text(0.4,3,'(linear)') 
  grid on 
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    FIGURA 9-5: Gráfico da curvas de respostas experimental, simulada e teórica-ideal do      
    transdutor fotoelétrico a uma solicitação em rampa de -0,7 a 0,7 mm.  
 

 
 
O elemento não-linear resultante da pesquisa da variável K da função de transferência 

(9-2) é apresentada separadamente (LUT1) no diagrama de simulação apresentado na figura 9-

5. Para que a função tenha uma resposta linear, é necessário efetuar uma compensação 

conforme a sugerida na figura 9-6 (Kuo, 1995). 

 

 

 
 

 

FIGURA 9-6: Aplicação de elemento de compensação para fins de linearização. 
Onde: 
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• LUT1 representa a resposta experimental obtida do transdutor fotoelétrico (tabela 9-1), 

ou seja: 

 

valores do vetor de entrada (deslocamento em mm) = [-0.7 -0.65 -0.6 -0.55 -0.5 -0.45 

-0.4 -0.35 -0.3  -0.25  -0.2  -0.15  -0.1  -0.05   0   0.05  0.1  0.15  0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 

0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7] 
 

valores do vetor de saída (tensão em V) = [ -10  -9.71  -9.44  -9.16  -8.63  -8.11 -7.61 -

7.12  -6.19 -5.31 -4.27 -3.12 -2.23 -0.91 0.29 1.64 2.74 3.85 4.76 5.76 6.52 7.36 8.14 

8.6 8.97 9.44 9.61 9.84 10] e 

 
 

• LUT2 representa a resposta do elemento teórico de compensação, ou seja: 
 

valores do vetor de entrada (tensão em V) = [ -10 -9.71 -9.44 -9.16  -8.63  -8.11 -7.61 

-7.12  -6.19 -5.31 -4.27 -3.12 -2.23 -0.91 0.29 1.64 2.74 3.85 4.76 5.76 6.52 7.36 8.14 

8.6 8.97 9.44 9.61 9.84 10] 
 

valores do vetor de saída (tensão em V) = [ -10  -9.29  -8.57  -7.86  -7.14  -6.43  -5.71 

-5  -4.29 -3.57 -2.86  -2.14  -1.43  -0.71  0  0.71  1.43  2.14 2.86 3.57 4.29 5 5.71 6.43 

7.14 7.86 8.57 9.29 10]. 

 
 
 Assim sendo, o diagrama da função de transferência (9-2) linearizado por 

compensação é apresentado na figura 9-7. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

FIGURA 9-7: Linearização da função de transferência (9-2) por compensação 
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9.3 Protótipo do Transdutor Fotoelétrico  
 

 Os elementos componentes do transdutor fotoelétrico foram acomodados de forma 

compacta e protegida em uma caixa de alumínio no formato de 90 x 50 x 25 mm. A fotografia 

do dispositivo é apresentada na figura 9-8, onde estão identificados os comandos operacionais, 

indicador de nível de saída e conector elétrico.  

 

 

 

     FIGURA 9-8: Fotografia do protótipo do transdutor fotoelétrico construído. 
 

 

 

9.3.1 Ensaios de Ponto de Ajuste 
 

         Para os ensaios de ponto de ajuste (set point) 

do transdutor fotoelétrico, adaptou-se ao 

dispositivo da figura 9-2 um disco com fundo 

branco impresso com setores de linhas excêntricas 

nas cores mais comumente utilizadas para a 

formação de linhas-guia: preta, azul e vermelha - 

conforme ilustra a figura 9-9. 

       Girando-se manualmente o disco, pode-se 

fazer com que uma das linhas selecionadas avance e  

  

 

FIGURA 9-9: Disco com linhas guia. 
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recue ciclicamente por sob a área sensível do transdutor. Neste mesmo instante, atuando-se 

nos controles de ganho e controle do set-point do transdutor fotoelétrico, pode-se efetuar a 

calibração para a melhor condição de trabalho. 

 
 Esta condição é alcançada monitorando-se os indicadores luminosos de desvio 

(bargraph) que deverão varrer a faixa situada entre -1 e +1 mm.  Esta excursão de desvio 

automaticamente indica que a saída apresenta um sinal cuja variação está compreendida entre 

-10 e +10 V. 

 

 Para todas as situações preparadas para o ensaio de set-up, obteve-se êxito nos quesitos 

qualidade/velocidade. O maior grau de dificuldade de ajuste deu-se para o contraste branco-

vermelho, seguidos pelos ajustes de contrastes branco-azul e branco-preto. 

 

 
9.3.2 Ensaios de Simulação em Processo 

 

Para os ensaios de simulação em processo, foi construído um conjunto desbobinador 

dotado de um carro com movimentação linear, conforme arquitetura e componentes ilustrados 

na figura 9-10. Uma vista em corte do dispositivo servo-atuador é apresentada na figura 9-11.  

 

 

 
 
 

  FIGURA 9-10: Conjunto desbobinador dotado de carro com movimentação linear. 
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          FIGURA 9-11: Vista em corte do dispositivo servo-atuador. 

 

A fim de simular a presença da bobina mãe, foram adicionados ao carro massas 

aleatórias, porém condizentes com a estrutura do conjunto desbobinador. Estas massas têm 

também a função de formarem um plano de apoio para amostras de suportes impressos com 

linhas guia. 

 

O transdutor fotoelétrico foi fixado à parte fixa do conjunto desbobinador, de modo 

que ficasse convenientemente posicionado perante ao plano de apoio, reproduzindo as 

condições dos ensaios já realizados em 9.2 (figura 9-2) e 9.3.1 (figura 9-9).  

 

Para acionamento do servo-atuador, injetou-se o sinal proveniente do transdutor 

fotoelétrico à entrada configurada para o padrão 10V de um amplificador de potência 

modulado em largura de pulso (PWM - pulse width modulation) com características elétricas 

de saída compatíveis à do motor utilizado. 

 

A função do amplificador de potência utilizado corresponde apenas à ganho simples, 

ou seja, ação proporcional, uma vez que a finalidade dos ensaios resume-se exclusivamente à 

análise do desempenho do transdutor fotoelétrico. 

 

Os ensaios podem ser realizados colocando-se as amostras de suportes impressos sobre 

o plano de apoio de forma que a linha guia fique devidamente situada sob a área sensível do 

transdutor fotoelétrico. Imprimindo-se desvios em rampa e degrau às amostras, pode-se 

comprovar o pronto posicionamento do carro, apesar das limitações conhecidas do sistema de 

controle como um todo. 
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Considerando-se o sistema de controle desenvolvido acima linear no entorno do ponto 

de ajuste, a representação em diagrama de blocos a malha fechada pode ser representado como 

mostra a figura 9-12 (Garcia, 2000), onde é apresentado em destaque o conjunto de elementos 

pertinentes ao transdutor fotoelétrico. 

 

 

 

 
  FIGURA 9-12: Diagrama de blocos do sistema de ensaio a malha fechada. 

 

 

Onde: 

 Kc  = ganho proporcional do controlador 
 

 Ga  = função de transferência do atuador 
 

 Gp  = função de transferência do processo 

 H  = função de transferência do sensor 

 r  = valor de referência, valor desejado ou set point 

 b  = valor da variável medida 

 e  = (r-b) ou (b-r) = valor do desvio; valor de saída do transdutor fotoelétrico 

 m  = valor da saída do controlador que corresponde ao valor b considerado 

 p  = valor da saída do atuador que corresponde ao valor m considerado 

 c = valor da saída do processo 
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10 CONCLUSÕES E SUGESTÕES  
 
 
 

10.1 Conclusões  
 

Analisando-se as curvas de respostas do transdutor fotoelétrico obtidas no capítulo 

anterior, observa-se que os resultados de desempenho simulado e prático apresentaram-se 

satisfatórios. 

A linearização da função de transferência (por exemplo, via software, como sugerido 

na figura 9-6) poderá, quando em processo, ser dispensada. É notório que, para o desvio de  2 

mm no entorno do ponto de operação, a curva pode ser considerada linear. Esta faixa de 

desvio é a mínima que atende à precisão de corte de 0,4 mm apresentada na tabela 2-1, pg. 9. 

A figura 10-1 apresenta esta situação em destaque.  

 

 

 

   FIGURA 10-1: Apresentação da faixa linear de desvio da curva de resposta  
   experimental do transdutor fotoelétrico (figura 9-5). 
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Para este caso, a função de transferência representada pela equação (9-2) pode ter o 

fator de ganho K calculado da forma: 

 
( )[ ]
( )[ ]

575,22
2,02,0
27,476,4

=
−−

−−
=

∆

∆
=

D

V
K                                                        (10-1) 

 

que substituído na em (9-2) resulta, portanto: 

 

ssR

sC

⋅+
=

004,01
575,22

)(
)(

                                                                                 (10-2) 

 
 
Constata-se também que, a concepção de projeto e metodologia de montagem 

utilizados para a construção do protótipo do transdutor fotoelétrico comprovaram a intenção 

original de se obter um dispositivo de baixo custo final aliados à facilidade operacional e alta 

robustez mecânica. 

 

O valor de custo total alcançado (o equivalente a US$ 40) sugere que o preço de venda 

para um produto desenvolvido ao mercado resultaria em, no máximo, 50% do valor de 

qualquer outro similar existente atualmente.  

 
 

10.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 
 

• Para se obter uma ampliação da faixa linear de desvio apresentada na figura 10-1, o 

circuito amplificador eletrônico utilizado no transdutor fotoelétrico (figura 8-13) 

poderá ser implementado por uma chave eletrônica a fim de compensar o coeficiente 

de ganho para os deslocamentos fora da faixa linear considerada, ou seja,.  

Deslocamento < -0,2 mm ou 

Deslocamento > +0,2 mm. 

 
Assim, a nova versão do circuito eletrônico resultaria na configuração apresentada na 

figura 10-2.  
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    FIGURA 10-2: Circuito eletrônico do transdutor fotoelétrico compensado para    
    ampliação da linearidade. 
 

 
 

A curva de resposta do transdutor fotoelétrico implementado com o circuito eletrônico 

sugerido pela figura 10-2 é apresentado na figura 10-3 cuja linearidade é quase total. 

Esta resolução de linearidade poderá, eventualmente, ser ampliada ainda mais, 

bastando para isso implementar-se em série ao circuito novos compensadores 

semelhantes ao apresentado.   

 
• Pesquisar a viabilidade de utilização de outras fontes de luz cujo espectro de irradiação 

se situem próximos à da lâmpada incandescente utilizada. Alguns dispositivos 

alternativos poderiam ser os leds de alto brilho, lâmpadas utilizadas em scanners, etc..; 

 

• Substituir os processos de usinagem das partes mecânicas por modelagem a injeção ou 

qualquer outro processo que evite a necessidade de beneficiamento posterior de 

acabamento;   

 

• Desenvolver estudos para aplicação de circuitos microprocessados com funções do 

tipo "teaching" para ajuste automático de ganho e equilíbrio do sinal de saída do 

transdutor; 
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    FIGURA 10-3: Curva de resposta do transdutor fotoelétrico com faixa  
    linear de desvio ampliada. 
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