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RESUMO: Robótica é a ciência que estuda as tecnologias associadas a robôs. Para a 
montagem de um robô simples pode-se utilizar um arduino que serve como plataforma de 
prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única com um microcontrolador, os 
sensores do arduino, eles são dispositivos eletrônicos com grandes capacidades de 
detecção. Para o desenvolvimento do projeto será constituído em um protótipo de uma 
lixeira automática, para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou lesão 
consigam abrir o lixo sem usar as mãos, porque não seria muito higiênico usar as mãos 
para levantar a tampa da lixeira, já que não conseguiria usar o pedal. Para fazer a 
montagem, precisa fazer um furo na lixeira, e instalar os servo motor naquele lugar e fixar 
parafusos para que ele fique preso e colocar um parafuso no braço do servo motor e colocar 
em um dos lados da tampa da lixeira, e depois modelar e furar uma chapa de pvc, e prender 
ela no braço do servo motor e na tampa da lixeira, soldar todos os fios do servo motor no 
arduino nano, e em seguida fazer dois furos na parte da frente da tampa da lixeira e será 
neles que irá encaixar os seu sensor ultra som, fazer um furo na lateral da tampa próximo 
ao servo motor, e aonde vai ficar o arduino nano, e colocar uma caixa para ficar bem 
organizado, soldar os fios do cabo de rede que saem do sensor do arduino, o projeto será 
alimentado através da porta USB do arduino nano, e usar um cabo USB, e conectar tudo 
em um carregador de celular. 
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INTRODUÇÃO 

Robótica é a ciência que estuda as tecnologias associadas com os robôs, eles 

ajudam em produções industriais, medicina, atividade doméstica, etc. 



 
A programação é o processo de criação de instruções que dizem ao sistema como 

se deve realizar uma tarefa. As principais linguagens de programação são Java, Java Script, 

PHP e a linguagem C. 

A linguagem Java são compilados para uma forma intermediária chamada de 

bytecode e são executados por meio de uma máquina virtual,um programador que 

desenvolve um sistema em Java faz esse processo uma só vez, podendo executá-lo 

posteriormente em qualquer plataforma que ofereça suporte para a linguagem. 

JavaScript é a linguagem de programação interpretada estruturada, de script em alto nível 

com tipagem dinâmica fraca e multiparadigma. Juntamente com HTML e CSS, o JavaScript 

é uma das três principais tecnologias da World Wide Web 

Python: Essa linguagem tem como principal objetivo favorecer a legibilidade e a 

produtividade do sistema, com códigos de fácil manutenção e baixa quantidade de 

caracteres especiais. 

No PHP , o Facebook é um bom exemplo no mercado hoje de  suas aplicações.Por 

ter código aberto,muitos profissionais já contribuíram para aprimorá-lo. 

A linguagem C , é com ele que o estudante aprende a lógica de criação de algoritmos,ele é 

um jeito fácil de aprender. 

O arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa 

única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída 

embutido, uma linguagem de programação padrão, a qual tem origem em Wiring, e é 

essencialmente C/C++. O arduíno tem múltiplas possibilidades de produção de protótipos e 

isso se dá por conta dos sensores que o mesmo permite se conectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Google Imagens 



 

 

FONTE: Google Imagens 

 

Os sensores arduino são dispositivos eletrônicos com grandes capacidades de 

detecção de estímulos, sejam eles, movimentos, cheiros, luzes, entre outros, enviando outro 

estímulo sempre que perceber o primeiro. Em geral, sensores arduino são utilizados em 

projetos eletrônicos maker diy, solucionando problemas do dia-a-dia, de formas mais 

baratas e inovadoras. 

A função de um sensor arduino é detectar um estímulo e enviar outro, ou seja, 

quando ele está devidamente programado e conectado ao microcontrolador, ele reage 

diante de um acontecimento para o qual foi desenvolvido. Um exemplo prático seria um 

sensor de fumaça, onde sempre que a detectar enviará sinais ao microcontrolador arduino 

para que faça alguma ação (pré-programada) diante do ocorrido. 

Os tipos de sensores arduino mais conhecidos são capacitivos, indutivos, 

ultrassônicos, magnéticos, fotoelétricos, laser, entre outros, onde cada tipo de sensor 

apresenta suas particularidades em relação ao seu modo de funcionamento, alguns 

apresentando resultados mais precisos que outros. 

A função do sensor de proximidade é detectar a aproximação de algo, seja um objeto 

ou uma pessoa, assim como o próprio nome sugere. Em batalhas robóticas o sensor de 

proximidade é utilizado para identificar o oponente, bem como perceber as bordas da pista, 

evitando que ele saia. Existem vários tipos de placas, o tipo de placa depende muito do que 

vai ser desenvolvido, e do número de entradas necessário, as opções, vão das mais simples 

e comum, como o Arduino Uno e suas 14 portas digitais e 6 analógicas, passando por placas 

com maior poder de processamento, o Arduino Mega com microcontrolador ATmega2560 

muito poder de processamento, ou seja hardware mais potente com 54 portas digitais. 



 
 

OBJETIVO  

Objetivo geral: Aprender  a mexer com o arduino. Aprender como funcionam os 

sensores do arduino na prática. Aprender como instalar os sensores no arduino e deixar de 

um jeito que os sensores funcionem e façam as ações esperadas. 

Objetivos específicos: O  objetivo é a automatização da lixeira. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Se coloque na condição de uma pessoa que por algum motivo, genético ou por 

alguma lesão, necessita de cadeira de rodas para se locomover. Quando alguém nessas 

condições precisa jogar algum objeto no lixo, principalmente em banheiros, essa pessoa 

precisa erguer a tampa com as mãos pois não consegue utilizar o pedal da lixeira. Esta 

ação não é muito higiênica e muito menos agradável. Pensando nisso, seria possível 

automatizar estas lixeiras para que as pessoas possam utilizar o lixo sem a necessidade de 

colocar a mão na tampa? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

  Os materiais necessários para montar o projeto são: 

- 1 lixeira pequena; 

- 1 servo motor; 

- 1 sensor ultrassom; 

- 1 arduino uno; 

- 1 protoboard pequena; 

Para montá-lo, fazer um furo no meio da lateral da lixeira, e instalar o servo motor 

naquele lugar.Fixar alguns parafusos para que ele fique preso e colocar um parafuso no 

braço do servo motor, e colocar também em um dos lados da tampa da lixeira, e depois 

modelar e furar uma chapa de pvc.Prender ela no braço do servo motor e na tampa da 

lixeira, e com o movimento do servo motor, abrir e fechar a tampa, soldar todos os fios do 

servo motor no arduino nano, e em seguida fazer dois furos na parte da frente da tampa da 

lixeira, e será neles que irá encaixar o sensor ultrassom.Soldar um pedaço de cabo de rede 

nos  terminais do sensor ultrassom, fazer um furo na lateral da tampa próximo ao servo 

motor, e aonde vai ficar o arduino nano, e colocar uma pequena caixa, para ficar tudo bem 

organizado.Soldar os fios do cabo de rede que saem do sensor no arduino, projeto será 



 
alimentado através da porta USB do arduino nano, e usar um cabo USB, e conectar tudo 

em um carregador de celular, e por fim a lixeira estará pronto. 

 

FIGURA 2: imagem idealizada do protótipo 

 

FONTE: Youtube, 2021 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para realizar o projeto utiliza-se uma plataforma de prototipagem eletrônica chamada 

Tinkercad, e nela pode-se  fazer testes sobre o projeto. 

O Tinkercad é um aplicativo para simulações de protótipos que normalmente usam 

arduino de forma digital e assim pode-se fazer testes sem gastar dinheiro e saber se vai 

realizar seu projeto corretamente, além de ter infinidades de componentes eletrônicos. 

 Algumas simulações foram desenvolvidas com o intuito de aprender a utilizar os 

componentes do arduino corretamente e estar preparado para a montagem do projeto 

oficial. A primeira simulação foi feita para ligar um LED através do uso de um botão (Push 

Button). A função do botão é ligar e desligar o LED. Além da montagem do circuito é 



 
necessário também criar os códigos que vão executar as ações no arduino. O tinkercad 

oferece a opção de montar estes códigos utilizando o sistema em blocos, que é mais fácil e 

intuitivo para quem está começando a aprender a programar. A FIGURA 3 demonstra  o 

circuito e a FIGURA 4 a programação desenvolvida. 

 

FIGURA 3: Simulação LED + Push Button 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Código da simulação LED + Push Button 

 



 
FONTE: Autor, 2021 

 

 Uma segunda simulação desenvolvida foi a LED + Potenciômetro. O objetivo desta 

simulação é utilizar um botão analógico para alterar as cores de um LED RGB. Assim como 

na primeira simulação, foi necessária a utilização de resistores para conectar o LED ao 

arduino. Sem a utilização destes o LED poderia queimar. Nesta simulação utilizou-se um 

arduino uno, resistores, protoboard, potenciômetro e um led rgb. Quando giramos o 

potenciômetro, o led fica mudando de cor. A FIGURA 5 mostra a simulação montada e a 

TABELA 1 a programação necessária para fazer a simulação funcionar. 

 

FIGURA 5: Simulação LED RGB + Potenciômetro 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

TABELA 1: Linha de código da simulação LED RGB + Potenciômetro 

// C++ code 
// 
int vermelho=12; 
int azul=10; 
int verde=9; 
int potenciometro = 5; 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 



 

  pinMode(vermelho, OUTPUT); 
  pinMode(azul, OUTPUT); 
  pinMode(verde, OUTPUT); 
   
} 
 
//Funções responsáveis por executar o brilho selecionado 
void vermelhoFuncao(){ 
  digitalWrite(azul, LOW); 
  digitalWrite(verde, LOW); 
  digitalWrite(vermelho, HIGH); 
} 
void azulFuncao(){ 
  digitalWrite(azul, HIGH); 
  digitalWrite(verde, LOW); 
  digitalWrite(vermelho, LOW); 
} 
void verdeFuncao(){ 
  digitalWrite(azul, LOW); 
  digitalWrite(verde, HIGH); 
  digitalWrite(vermelho, LOW); 
} 
void amareloFuncao(){ 
  analogWrite(azul, 0); 
  analogWrite(verde, 50); 
  analogWrite(vermelho, 255); 
} 
void roxoFuncao(){ 
  analogWrite(azul, 207); 
  analogWrite(verde, 0); 
  analogWrite(vermelho, 255); 
} 
void brancoFuncao(){ 
  digitalWrite(azul, HIGH); 
  digitalWrite(verde, HIGH); 
  digitalWrite(vermelho, HIGH); 
} 
  
 
void loop() 
{ 
  float sinal; 
  sinal = analogRead(potenciometro); 
  Serial.println(sinal); 
  if(sinal>=0 && sinal<=150) 
    brancoFuncao(); 
  else if(sinal>150 && sinal<=300) 
     azulFuncao(); 



 

      else if(sinal>300 && sinal<=450) 
           verdeFuncao(); 
          else if(sinal>450 && sinal<=600) 
                 amareloFuncao(); 
       else if(sinal>600 && sinal<=750) 
                     vermelhoFuncao(); 
                      else brancoFuncao(); 
                  
     
} 
 

FONTE: Autor, 2021 

 

 Em uma última etapa, decidiu-se fazer o primeiro teste utilizando um arduino físico. 

Para isso escolheu-se a primeira simulação, LED + Push Button. Desta vez para fazer o 

protótipo funcionar foi necessário fazer o download  e instalação de um programa chamado 

Arduino IDE. Este programa tem a função de compilar o código e carregá-lo no arduino para 

que o mesmo possa desempenhar as funções programadas. A FIGURA 6 mostra a 

montagem do circuito físico do arduino e a FIGURA 7 as linhas de código desenvolvidas 

para fazer o circuito funcionar. 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Montagem do circuito LED + Push Button 

 

FONTE: Autor, 2021 



 
 

FIGURA 7: Linha de código para o circuito LED + Push Button 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Primeiramente foram feitas algumas simulações para aprender a mexer no arduino 

através da plataforma Tinkercad. Alguns testes com o arduino físico também aconteceram 

como apresentados nos resultados. Na sequência pretende-se iniciar a montagem do 

protótipo, assim que os materiais chegarem. Segue abaixo um cronograma com as 

próximas atividades a se realizar. 

 

TABELA 1: Cronograma 

Atividades a realizar Período 

Montagem da apresentação Outubro 



 

Gravar vídeo para o FITEC Outubro 

Iniciar montagem do protótipo oficial do 
projeto 

Novembro 

FONTE: Autor, 2021 
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