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RESUMO:  
A robótica é um tipo de ciência que estuda tecnologia. A tecnologia tem se tornado uma 
excelente aliada das instituições de ensino. Dentro desse contexto, a robótica educacional 
é uma possibilidade de estimular aspectos diferenciados e trazer ganhos para os processos 
de aprendizagem e o objetivo do projeto e descobrir como funciona como é como fazer uma 
máquina de refrigerante  
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INTRODUÇÃO 

Robótica é a ciência que estuda as tecnologias e a construção de robôs. Os robôs 

são mecanismos automáticos que utilizam circuitos integrados para realizarem atividades e 

movimentos humanos simples ou complexos. 

O Arduino fez tanto sucesso após sua criação que em poucos anos ficou conhecido 

em escolas e universidades em todas as partes do mundo, virando uma febre mundial de 

baixo custo e de extrema funcionalidade. 

Os sensores têm provado ser essenciais para agregar inteligência nos processos 

automatizados. Existem diversos tipos de sensores para uso na indústria e o funcionamento 

de cada um deles depende de fatores inerentes ao ambiente em que são instalados. 

O arduino é a inteligência artificial, o "cérebro" de um projeto. 

IMAGEM 1: Arduino Uno 



 

 

FONTE: Google Imagens 

 

OBJETIVO  

Descobrir qual o sensor utilizado para detectar o dinheiro nas máquinas de 

refrigerante e tentar construir um protótipo que faça uma simulação. 

 

PROBLEMA  

Uma máquina de refrigerante tem que detectar, escanear e validar uma nota que é 

inserida dentro dela. Seria possível desenvolver um protótipo, utilizando arduino, que simule 

uma máquina de refrigerante? 

 

METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento do protótipo serão necessários os seguintes materiais: 

- Computador  

- Nota de dinheiro/moeda 

- Noteiro 

Para  fazer montagem deve-se seguir os seguintes passos: 

Você vai ter que ter um computador com um aplicativo chamado mySQL ele que faz 

a conexão com o computador e o próprio arduino. Esse aplicativo vai fazer você 

comandar/ordenar o arduino. 



 
O noteiro (no caso via Wi-Fi) envia pulsos elétricos para o computador e assim 

registra o tanto de dinheiro que você deu. Ele deixará cair o produto com o valor. Se você 

colocar 50 reais ele vai enviar 50 pulsos. Também tem o moedeiro que faz a mesma coisa 

com as moedas. 

 

IMAGEM 2: Noteiro 

 

FONTE: Canal Brincando com Idéias, Youtube 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O trabalho se resumiu em uma pesquisa para se descobrir como uma máquina de 

refrigerante lê o dinheiro e libera o produto para o consumidor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Não foi possível desenvolver o protótipo pois para isso, é necessário primeiramente 

estudar um pouco de linguagem de programação e arduino. Agora no final do ano iniciou-

se esses estudos.  

 

REFERÊNCIAS 

1) BLOG.UCL. O que é robótica e por que você precisa se importar. Disponível em: 

https://blog.ucl.br/o-que-e-robotica-e-por-que-voce-precisa-se-importar/. Acesso em: 18 

jun. 2021. 



 
2) PORTALDAINDUSTRIA. O que é robótica e como ela está presente no nosso dia-

a-dia. Disponível em: http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/robotica/. Acesso 

em: 18 jun. 2021. 

3) PUCGOIAS. O que é robótica? Tendência, importância e área de atuação . 

Disponível em: https://ead.pucgoias.edu.br/blog/o-que-robotica. Acesso em: 18 jun. 2021. 

 


