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Resumo 

A ideia do Autômato surgiu destinada a indústria, porém durante o início 

do desenvolvimento observou-se a possibilidade de adapta-lo para aplicação 

didática. O projeto consiste em elaborar um veículo que se locomova 

automaticamente utilizando uma plataforma programada em linguagem C++. 

Espera-se que o veículo possa ser utilizado como ferramenta auxiliar de ensino para 

demonstrar a aplicação do conceito mecânico de relação de transmissão e de 

componentes eletrônicos, como a plataforma Arduíno. A estrutura do autômato será 

feita em acrílico, tornando possível visualizar todos os componentes que o formam. 

LED’s (Diodo Emissor de Luz) irão auxiliar a compreensão do circuito elétrico e 

sensores irão medir a rotação das engrenagens utilizadas para movimentação do 

mesmo, rotação que será exposta através de um display. 

 

Palavras-chave: Eletrônica, Mecânica, Didática. 
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1. Introdução 

Iniciou-se um estudo sobre o tema que o grupo iria trabalhar. Através de 

um método de planejamento estratégico chamado canvas, surgiram algumas 

sugestões de temas a serem trabalhados.  

O primeiro tema proposto, foi a criação de um sensor de obstáculo para 

deficientes visuais, o projeto depois de analisado e debatido entre o grupo foi 

descontinuado, por não abordar a mecânica que é uma das duas áreas principais do 

conhecimento da mecatrônica.  

O segundo tema discutido foi de um gerador de energia motora, onde o 

mesmo geraria energia através de movimentos cotidianos como caminhar, para dar 

carga a um smartphone. Depois de uma análise desistiu-se do projeto devido ao 

meio encontrado para gerar energia não ser suficiente para dar carga ao dispositivo.  

Enfim surgiu a ideia do autômato, que inicialmente tinha como finalidade o 

transporte de peças dentro da indústria. Após uma análise detalhada observou-se a 

possível aplicação didática às áreas de mecânica e eletrônica unindo teoria e prática 

em um protótipo de veículo automatizado. Por ser compatível com o curso 

abordando conceitos mecânicos e aplicação de dispositivos eletrônicos, deixando-os 

visíveis para ser usando como ferramenta de ensino, este foi o projeto escolhido. 

1.1. Tema e Delimitação 

O tema é automação e o projeto está delimitado á demonstrar relação de 

transmissão e o funcionamento da plataforma Arduíno, unindo teoria e prática em 

sala da aula. 

1.2. Objetivos 

O objetivo pode ser dividido em duas partes sendo elas geral e específico. 

1.2.1. Geral 

O objetivo é desenvolver um veículo compatível com o curso de 

mecatrônica para uso didático. 
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1.2.2. Específico  

O projeto mecatrônico demonstra a aplicação da relação de transmissão, 

especificamente em duas engrenagens.  

Outro objetivo é demonstrar o funcionamento da plataforma Arduíno com 

utilização de Shields (que são placas de circuito que podem ser conectadas ao 

Arduíno para expandir sua capacidade). 

1.3. Justificativa 

Demonstrar a aplicação de conceitos mecânicos e equipamentos 

eletrônicos. Podendo ser utilizado como ferramenta auxiliar para os professores 

relacionarem a teoria e prática de suas aulas, demonstrando a união de dois 

conhecimentos distintos em um projeto, afinal é isso que caracteriza o curso de 

mecatrônica. 

1.4. Metodologia 

Para desenvolver o projeto utilizou-se a metodologia qualitativa, 

procurando o melhor meio de aprofundar o conhecimento e facilitar o entendimento 

das pessoas nas áreas que o autômato atuará.  

Diversos métodos de pesquisa foram utilizados para reunir informações 

essenciais para o desenvolvimento do projeto, como: sites de conteúdo técnico, 

livros técnicos, informações recebidas de profissionais das áreas que o projeto 

corresponde (mecânica, eletrônica e educação). 

Todos os meios citados foram de extrema importância para direcionar o 

projeto.  
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2. Fundamentação Teórica  

O trabalho foi desenvolvido para que seu funcionamento possa ser 

compreendido facilmente, portanto foi adotada a praticidade como critério na escolha 

dos materiais que formam o projeto. 

Foi efetuada uma pesquisa para escolher os principais itens que compõe 

o veículo, iniciando pela seleção do material da estrutura, seguido pela plataforma 

de controle e para finalizar o modo de locomoção, estes são os itens principais que 

precisavam ser escolhidos para iniciar o processo de montagem. 

2.1. Material da Estrutura 

Foram analisados 3 tipos de materiais para a estrutura, são eles: PVC 

(Policloreto de Vinila), alumínio e acrílico. 

O PVC é um material leve e de fácil manuseio, bom isolante térmico e 

elétrico além de ser durável. 

 

Figura 1 

Já o alumínio possui alta resistência a intempéries, relativamente leve se 

comparado a outros metais, porém é um bom condutor tornando-o inviável pelo fato 

de o veículo comportar em seu interior componentes elétricos e eletrônicos. 
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Figura 2 

Por último foi analisado o acrílico que é leve e de fácil manuseio, 

resistente a intempéries e a impacto e um fator determinante na escolha é a 

característica de transparência que o acrílico possui sendo até mesmo superior ao 

vidro. 

 

Figura 3 

Tanto o PVC quanto o acrílico poderiam ser utilizados no projeto, porém a 

transparência do acrílico e sua resistência justificam sua escolha, por possibilitar a 

visualização dos componentes internos sem perder resistência já que é uma 

ferramenta de ensino que com certeza será manuseada por muitos, a durabilidade é 

essencial. 

2.2. Plataforma de Controle 

2.2.1. CLP 

O Controlador Lógico Programável ou CLP é um computador que executa 

funções específicas. Ao gerenciar processos de forma automatizada, precisamos de 

um equipamento para controlar o nosso sistema mecânico. Em outras palavras, para 
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que o sistema mecânico fique inteligente, precisamos de um “cérebro”, o qual 

conterá as informações necessárias para que o sistema “saiba” o que está fazendo. 

 

Figura 4 

Este tipo de plataforma possui todo tipo de esquema elétrico em seu 

interior necessitando apenas que seja programado para o uso geralmente através da 

linguagem Ladder, a imagem abaixo é um exemplo de programação. 

 

Figura 5 

Mesmo sendo uma excelente ferramenta de trabalho seu custo muito 

elevado acaba inviabilizando seu uso no Autômato, sendo mais indicado para o uso 

industrial. 

2.2.2. 8051 

A família de microcontroladores 8051 possuem uma arquitetura de 8 bits 

e graças a algumas características como grande variedade de periféricos 

disponíveis no chip, ser um produto muito conhecido no mercado, a estrutura 

produzida para possibilitar a expansão da memória atendendo assim uma demanda 

considerável do mercado. Com preço médio de 80 reais. 
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Figura 6 

Especificações: 

- Memória Flash de 32 Kb (Kilo Bytes) 

- Memória RAM (Random Access Memory) 512 Mb (Mega Bytes) 

- Frequência de trabalho 11 MHz (Mile Hertz) 

- Conexão USB (Universal Serial Bus) 

- Utiliza programação em linguagem C 

 

2.2.3. Arduino 

O Arduino tem também possui uma estrutura de 8 bits, porém sua 

utilização é ainda mais comum tanto por estudantes quanto por profissionais o que 

facilita o acesso a ele e a uma infinidade de Shields disponíveis. O modelo Black 

Board V1.0 é fabricado pela Robocore, e atende perfeitamente as necessidades do 

projeto. 
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Figura 7 

Especificações: 

- Memória Flash de 32Kb 

- Memória RAM de 512 MB 

- Frequência de Trabalho 16 Mhz 

- Conexão USB 

- Utiliza programação em linguagem C++ a imagem abaixo é um exemplo 

de programação em C++. 

 

Figura 8 
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Os LED’s de comunicação Tx Rx estão dispostos no canto da placa, 

próximo ao botão de reset, o que permite verificar facilmente se existe uma 

comunicação serial quando um shield é colocado sobre a placa. 

Possui um LED vermelho para indicar se a fonte usada está com 

polaridade invertida, sistema também que não permite o funcionamento da placa 

caso a tensão de entrada esteja invertida. 

Garantia de 6 meses pelo fabricante. 

Com preço médio de 85 reais e com suas vantagens foi a escolhida para 

o desenvolvimento do projeto. 

2.3. Dispositivos de Entrada 

2.3.1. Módulo WiFi   

O módulo WiFi (Wireless Fidelity, ou fidelidade sem fio) é um SOC 

(Security Operations Center em português, Centro de Operações de Segurança), 

com protocolo TCP/IPTCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de Controle de 

Transmissão) e o IP (Internet Protocol Protocolo de Internet), integrado que 

consegue dar a qualquer microcontrolador acesso a sua rede WiFi.  É capaz tanto 

de hospedar uma aplicação quanto descarregar todas as funções de redes WiFi a 

partir de outro processador de aplicação. Cada módulo vai pré-programado com um 

comando AT (Atenção) setando seu firmware, isso significa que você pode 

simplesmente ligar este módulo ao seu Arduino e ele vai funcionar como qualquer 

outro shield WiFi funcionaria. 

 

Figura 9 

 

Figura 10 
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Esse módulo possui um processador na placa poderoso o suficiente para 

ser capaz de integração com sensores e outras aplicações específicas usando seu 

GPIO (General Purpose Input/Output, Entrada/Saída de Propósito General), com 

necessidade de pouco desenvolvimento. Por ser um chip bastante completo, ele 

requer pouquíssimos componentes na placa, o que torna a placa muito pequena 

ocupando pouco espaço em seu projeto. Suporta APSD (Automatic Power Save 

Delivery) para aplicações VOIP (Voice over Internet Protocol) e interface com 

bluetooth pré-existente, ele possui RF auto-calibrável permitindo que ele trabalhe em 

todas as condições de operação, e não requer nenhuma parte RF (radiofrequência) 

externa.   

 

Figura 11 

2.3.2. Controles Remotos de Radiofrequência 

O controle remoto RF transmite ondas de rádio que correspondem a um 

comando binário referente ao botão que você está apertando. Receptores de rádio 

de aparelhos controlados, recebem um sinal, que é decodificado. O problema com 

esse tipo de controle é a quantidade de sinais de rádio puros, invisíveis no ar, a 

qualquer hora. Telefones celulares, walkie-talkies, conjuntos WiFi e telefones sem fio 

estão todos transmitindo sinais de rádio em frequências variáveis.  

 

Figura 12 

Os controles remotos RF lidam com o problema da interferência, 

transmitindo uma frequência de rádio específica e embutindo códigos de endereços 
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digitais nos sinais de rádio. Isto permite que o receptor de rádio no aparelho de 

destino saiba quando responder ao sinal e quando ignorá-lo. 

2.3.3. Modulo Bluetooth - HC-05         

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite que 

computadores, smartphones, tablets e afins troquem dados entre si e se conectem a 

mouses, teclados, fones de ouvido, impressoras, caixas de som e outros acessórios 

a partir de ondas de rádio. A ideia consiste em possibilitar que dispositivos se 

interliguem de maneira rápida, descomplicada e sem uso de cabos, bastando que 

um esteja próximo do outro. 

 

Figura 13 

Com esse módulo bluetooth é possível enviar dados seriais RX/TX de 

forma wireless até aproximadamente 10m de distância. 

Como a lógica deste módulo trabalha em 3,3V, nós recomendamos o uso 

de um conversor de nível lógico para comunicação com placas Arduino que 

trabalham em 5V (como o Arduino UNO, BlackBoard, Arduino Leonardo, Arduino 

Mega 2560 R3, dentre outros). 

 

Figura 14 

A tecnologia é bastante vantajosa, pois permite a comunicação entre 

diversos dispositivos sem a necessidade de fios. Além disso, é uma tecnologia um 

pouco mais acessível e mais fácil de controlar um Arduino através de um 
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smartphone, tablet, ou PC em relação ao módulo wireless ESP826 e o controle 

remoto RF.   

2.3.4. Sistema de Visão de Máquina 

A automação industrial é a área do conhecimento que atua na 

implementação e no aperfeiçoamento do controle de processos industriais através 

do uso de sistemas eletrônicos e computacionais. Ela auxilia o processo industrial na 

tarefa de torná-lo mais produtivo, flexível, seguro e eficiente, proporcionando 

aumento na qualidade dos produtos. 

A visão de máquina é a área de conhecimento, análoga a visão 

computacional, que busca proporcionar às máquinas informação extraída do senso 

visual. Enquanto visão computacional busca fazer os computadores verem, a visão 

de máquina busca fazer as máquinas verem, principalmente máquinas industriais. 

Neste contexto, a área de visão de máquina abrange o estudo do ambiente de 

aquisição, focando na especificação do tipo de iluminação, lentes e outros 

acessórios. Além disso, os algoritmos são computacionalmente simples, sem 

características cognitivas. Em visão computacional, por outro lado, os algoritmos são 

mais complexos, envolvendo conceitos de inteligência artificial como o aprendizado 

de máquina. 

 

Figura 15 

2.3.5. Sensor de Refletância 

Funciona com um LED infravermelho e um foto transístor, ambos 

localizados na frente da placa. 

Quando o LED infravermelho envia raios para uma superfície, ela pode 

refletir os raios com menor o maior grau de intensidade, dependendo do tipo de 

superfície com a qual estamos lidando, ou seja, quanto mais clara e lisa há maior 

reflexão que uma mais escura e menos lisa. 
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Figura 16 

 

Figura 17 

Os raios são recebidos de volta por meio do foto transístor, e o arduíno é 

o responsável por interpretar o valor recebido e identificar em que tipo de superfície 

ele se encontra de acordo com valores já testados anteriormente (em outros tipos de 

experimentos com o sensor) em superfícies distintas. 

2.4. Escolha do Meio de Locomoção 

Existem diversas formas de fazer com que um veículo se locomova, o 

desafio do grupo foi escolher a forma que melhor representaria a relação de 

transmissão no veículo com mais simplicidade. Entre as candidatas estavam a 

esteira (também conhecida como lagarta) e as rodas, esses são os meios mais 

simples e acessíveis para se movimentar um projeto, eliminando de cara outros 

meios como trilhos ou pernas que foram analisados, mas não se enquadraram no 

objetivo. 

 

Figura 18 
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Figura 19 

 

A esteira possui muitas características, o contato constante com o solo 

evita a perda de tração, distribui uniformemente o peso, fatores que possibilitam 

enfrentar diversos tipos de superfície mas possui uma complexidade mecânica 

elevada. 

 

Figura 20 

Já as rodas são um meio de baixo custo, simples de implantar e pode se 

usar diversas dimensões de rodas de acordo com a aplicação. 

 

Figura 21 
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O projeto por ser didático não exige tanta versatilidade na sua 

movimentação. Portanto pela simplicidade de implantação e o baixo custo, as rodas 

foram o meio escolhido para o projeto. 

2.5. Impressão 3 Dimensões 

As engrenagens e as rodas foram impressas na Impressora 3d XYZ 

Davinci 1.0. Utilizando um filamento de ABS a impressora aquece o filamento 

tornando-o dúctil, e aplica camada por camada de material até conseguir a forma 

desejada como mostra a imagem abaixo. 

 

Figura 22 

2.6. Motor 

O motor que foi utilizado é um motor DC 12V com as seguintes 

especificações: 

Tensão de operação de 12V  

Diâmetro do motor: 33mm  

Diâmetro do eixo: 2mm  

Comprimento do eixo do motor: 10mm   

Rotação por minuto (RPM): 4000 RPM 
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Foi utilizado um motor com circuito individual em cada lado do veículo, 

eles funcionarão simultaneamente para que o Autômato se locomova, mas ao ver a 

necessidade de fazer uma curva um dos motores será desativado e o outro mantido 

em funcionamento. 

2.7. Relação de Transmissão 

A relação estabelecida entre velocidade de entrada e velocidade de saída 

em um par de engrenagens, sendo uma engrenagem motora e a outra a movida, é 

chamada de relação de transmissão. 
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3. Planejamento do Projeto  

3.1. Cronograma 

O cronograma foi dividido em 5 etapas: 

- Escolher materiais ideias para apuração da ideia do projeto; 

- Desenho estrutural no CAD para visualizar a ideia; 

- Inicio da montagem da parte eletroeletrônica para testes; 

- Montagem da estrutura; 

- Montagem final. 

3.2. Entradas e Saídas 

 As entradas são caracterizadas por: 

- Modulo Bluetooth 

- Sensor de refletância 

- Sensor Ultrassônico 

 As saídas são compostas por: 

- Motores 

- Led’s 

- Bluetooth 

3.3. Pesquisa de Material 

Vide Fundamentação Teórica nas paginas 12 e 13. 

3.4. Planilha de custos 

Anexo 1 

3.5. Fluxograma do Processo 

Anexo 2 

3.6. Desenho 

Anexo 3 

3.7. Programação 

Anexo 4  
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4. Desenvolvimento do Projeto  

4.1. Desenho. 

Os desenhos estruturais do projeto foram feitos no CAD (Desenho 

Assistido por Computador) em 2d com uma projeção do autômato montado (como 

mostra a imagem abaixo). Os desenhos podem ser observados no Anexo 3.  

 

Figura 23 

4.2. Programação e Software 

O Software utilizado para o desenvolvimento do programa foi o do próprio 

Arduíno disponível gratuitamente no site do fabricante. 

A codificação foi dividida em 4 blocos sendo eles comunicação com 

smartphone, leitura de trajeto e controle, ativação dos motores, cálculos de rotação e 

envio de dados coletados para o usuário. 

Recebendo comandos e transmitindo dados através de um shield de 

bluetooth, necessitando apenas de um smartphone com o programa para enviar e 

receber dados. 

Após a partida dos motores os contadores de rotação começam a 

trabalhar, juntamente com o sensor de refletância que irá impedir que o Autômato 

saia do trajeto pois sempre que detectam a mudança de rota automaticamente 

alteram a função dos motores para realizar o percurso de maneira correta. 
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Utilizando um sensor sônico na parte dianteira do veículo conseguimos 

impedir que ele colida com qualquer obstáculo, funcionando como sistema de 

segurança, fornecendo até mesmo a distância em mm dos objetos a frente. 

Os usuários podem observar informações captadas pelo veículo de duas 

maneiras, através de uma tela LCD (Display de Cristal Líquido) integrada ao mesmo 

e pelo próprio smartphone conectado ao carrinho. 

4.3. Hardware 

Na base do veículo foram implantados os sensores de refletância, que 

através de um emissor e um receptor de luz ultravioleta consegue identificar 

alterações de cores. 

Na parte dianteira está localizado o sensor sônico que consegue 

identificar objetos a frente emitindo e recebendo pulsos ultrassônicos. 

O shield de bluetooth tem a função de receber comando enviados 

remotamente e enviar informações pré-programadas para isso basta ter instalado 

em seu celular o aplicativo Bluetooth terminal, servindo como interface homem-

máquina. 

Estes dispositivos foram ligados ao Arduíno com o auxílio de uma placa 

protoboard e cabos jumper, como mostra as imagens a seguir: 

Arduíno conectado ao shield bluetooth: 

 

Figura 24 

Arduíno conectado ao display: 
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Figura 25 

Arduíno conectado ao sensor de refletância: 

 

Figura 26 

O Arduino e a placa protoboard, foram dispostas na parte superior do 

veículo melhorando a visualização de seu funcionamento e circuito elétrico. Já os 

sensores de refletância, foram posicionados de acordo com sua função, dois na 

parte inferior com o objetivo de guiar o Autômato, e um no interior do veículo 

medindo a rotação da engrenagem. Sensor ultrassônico tem a função de detectar 

barreiras em frente ao veículo evitando o risco de colisão, portanto foi posicionado 

na parte dianteira. E o display que expõe a redução de velocidade na parte traseira. 

4.4. Estrutura 

Tendo em mãos a placa acrílica de 460mm x 210mm e espessura de 

10mm, foi iniciado o dimensionamento das peças da estrutura na placa, para que 

pudesse ser obtido um bom aproveitamento do material. Após dimensionado, foi 

feito o cálculo do aproveitamento a partir da área total da placa (96.600mm²) e da 

área total que as peças consumiriam (79.400mm²)  obtendo um resultado de 

82,19%, como mostra o cálculo a seguir: 
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Após o dimensionamento foi feito marcações das peças no acrílico em 

tamanho bruto e, após ajustes, houve o corte utilizando serra tico-tico. Devido ao 

corte das peças não ter sido feito utilizando de uma ferramenta mais precisa, as 

imperfeições resultantes do corte foram corrigidas com o auxílio de uma furadeira e 

uma ponta montada de 1/8 como pode-se observar na imagem a seguir. 

 

Figura 27 

Com as peças já cortadas em seus devidos tamanhos, a marcação dos 

furos foi feita, seguindo a estrutura do desenho.  
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Para a furação, foi utilizado primeiramente uma de broca de aço rápido de 

1mm para fazer um furo guia e em seguida utilizamos brocas do mesmo tipo nas 

espessuras de 2mm e 3mm para expandir o diâmetro do furo. Utilizando a 

parafusadeira os parafusos chipboard 3mm x 30mm e de 3mm x 35mm foram 

fixados aos devidos locais, sendo o maior para fixação das peças na base e o menor 

para unir as paredes, formando assim a estrutura do Autômato. 

 

Figura 28 

 

Figura 29 

Em seguida utilizando uma broca chata de 16mm foram feitos três furos 

na parte dianteira da base onde foram posicionados os sensores ópticos. 

4.5. Mecânica 

4.5.1. Engrenagens e Motores 

As engrenagens foram confeccionadas em ABS (Acrilonitrila Butadieno 

Estireno) a partir de um desenho feito no CAD que foi exportado para impressão em 

3D. 
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Figura 30 

Utilizando a parafusadeira e uma ponteira de precisão do tipo fenda foi 

feito um desgaste no furo central das engrenagens, dando acabamento no furo de 

encaixe do eixo dos motores de 12V que irão mover o veículo. 

 

Figura 31 

Após o furo ser feito na medida exata, unimos as engrenagens ao motor. 

Devido aos furos terem sido feitos no tamanho ideal, as engrenagens se encaixam 

ao eixo do motor de maneira justa. 

 

Figura 32 

4.5.2. Rodas 

As rodas também foram confeccionadas em ABS em uma impressora 3D, 

a dianteira com diâmetro de 100mm e a traseira com diâmetro de 50mm. 
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Observou-se também a necessidade de aumentar a aderência das rodas 

com a superfície onde o projeto vai ser exposto, para isso foi fixado uma faixa de 

borracha em toda a circunferência das rodas que terá contato com a bancada. 

4.5.3. Relação de Transmissão entre as engrenagens 

A relação de transmissão pode ser calculada utilizando diversas 

características das engrenagens como o diâmetro, número de dentes, velocidade de 

rotação. Nesse caso o cálculo foi feito utilizando o diâmetro como referência, sendo 

a engrenagem menor a motora (ligada diretamente ao eixo do motor) com 19 dentes 

e a engrenagem maior a movida (é movimentada através da rotação da engrenagem 

motora) com 38 dentes. 

O motor gera uma rotação de 4000 RPM, que será transmitida através de 

seu eixo para a engrenagem com 19 dentes. Sabendo que o numero de dentes da 

engrenagem maior é 38 pode-se calcular a relação de transmissão, ou seja a 

velocidade de rotação da engrenagem maior que tem a função de mover a roda 

dianteira. 

O produto da divisão do diâmetro da engrenagem motora pelo diâmetro 

da movida é chamado de relação de transmissão, ou seja, é um valor que relaciona 

a velocidade transmitida de uma para outra. Multiplicando o valor adquirido pela 

rotação da engrenagem motora pode-se obter a rotação da engrenagem movida, 

como mostra o cálculo a seguir: 

 

Como resultado obtemos uma redução de velocidade de 4000RPM para 

2000RPM aplicada nas rodas dianteiras, pois são as únicas que terão tração.  

4.6. Montagem Final 

A montagem final, ou junção das partes estruturais, mecânicas e 

eletroeletrônica. 
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Iniciado pelo acoplamento dos motores a estrutura. Os motores já com as 

engrenagens de 30mm acopladas foram fixados com auxílio de uma abraçadeira de 

nylon, que foi envolvida ao motor fixando-o na base do veículo. 

Com o motor já com a engrenagem acoplada posicionado em seu devido 

local, alocamos a segunda engrenagem de 60mm de diâmetro de forma a ficar 

perfeitamente relacionada com a engrenagem menor. No centro desta engrenagem 

foi posicionado o eixo que irá transmitir a rotação para a roda dianteira. Este 

processo foi feito nos dois lados do Autômato. Para garantir que as engrenagens e 

as rodas entrem em contato com as paredes do projeto, utilizamos dois canudos 

plásticos devidamente cortados como mancais, impedindo que as rodas ou as 

engrenagens se aproximem demais das laterais do veículo. 

Os componentes eletrônicos Arduíno, protoboard, e shield de bluetooth 

foram dispostos na parte superior do autômato com o auxílio de cola quente. 

Assim, com todos os componentes devidamente unidos finalizamos o 

último processo de montagem. 

4.7. Dificuldades 

Houve a necessidade de substituir o motor que iria movimentar o 

Autômato, visto que o mesmo não possuía torque suficiente para movimenta-lo. 

Para solucionar o problema o motor antigo foi substituído por um com as 

seguintes características: Rotação de 600 RPM, torque de 1,40kgf/cm e tensão de 

operação: de 3V a 9V. 

 

Figura 33  

O motor novo possuí dimensões diferentes do antigo por isso as cintas de 

nylon utilizadas no antigo não seriam eficientes. Por ser menor utilizamos chapas e 
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parafusos para elevar o motor ao nível dos furos feitos nas engrenagens, e 

utilizamos porcas e arruelas para fixa-lo prensando o mesmo entre duas chapas. 
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5. Resultados Obtidos  

Tendo finalizado todo o processo de montagem e iniciando a fase de 

testes, foi constatado que o motor utilizado não possui torque suficiente para fazer 

com que o Autômato saia da inercia. O problema pode ser observado quando o 

veículo foi suspenso para verificar a causa de os motores estarem parados mesmo 

com o programa em funcionamento, quando as rodas perderam o contato com a 

bancada o motor passou a funcionar e as rodas e engrenagem a girar. 

 Mesmo com esse problema identificado, os testes continuaram até que 

todos os componentes fossem verificados, desde circuitos elétricos e montagem até 

a programação.  

Com os componentes, programação e estrutura devidamente verificados 

notou-se bom funcionamento de tudo com a exceção dos motores. 

Tendo resolvido o problema dos motores, estava tudo pronto para colocar 

o projeto em funcionamento. Porém viu-se a necessidade de alinhar alguns 

componentes para obter melhores resultados, mas com isso o projeto está 

concluído.  



32 
 

 

6. Conclusão 

A programação do Arduino com seus Shields, juntamente com a parte 

elétrica está funcionando corretamente, havendo no momento, somente o problema 

dos motores a ser corrigido. 

Assim pode-se concluir que há duas maneiras de reparar o problema de 

torque dos motores. A primeira seria utilizar uma caixa de redução onde através de 

engrenagens a velocidade de rotação seria reduzida e consequentemente 

aumentaria o torque ou, utilizar motores mais potentes. 

As opções serão avaliadas e a medida de correção escolhida será 

implantada. 

Com o problema corrigido, e com todos os componentes devidamente 

alinhados e montados o projeto está concluído.  



33 
 

 

7. Referências 

Materiais da Estrutura 

http://www.institutodopvc.org/publico/?a=conteudo&canal_id=39&subcana

l_id=41 

http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/aluminio/ 

http://www.indac.org.br/caracteristicas-do-acrilico/ 

Plataformas de Controle 

http://saladaautomacao.com.br/clp/ 

http://www.atmel.com/pt/br/products/microcontrollers/8051architecture/def

ault.aspx 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8

&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWs9i9r8_TAhWBG5AKHYP3BAYQFgg-

MAc&url=http%3A%2F%2Firis.sel.eesc.usp.br%2Fsel337%2FManual%2520Kit%252

0MODULAR%25208051.pdf&usg=AFQjCNEpRdXMN96FFV9R6OVJ74d2nr5ZAA&si

g2=wqfqbL5nlxh0QLhxM-HElA 

https://www.embarcados.com.br/arduino-uno/ 

https://www.robocore.net/loja/produtos/arduino-blackboard.html 

Dispositivos de Entrada 

https://www.ct.utfpr.edu.br/deptos/ceaut/monografias/Visao%20de%20Maquin

a%20e%20suas%20Aplicacoes%20na%20Automacao%20Industrial.pdf 

https://multilogica‐shop.com/sensor‐de‐reflet%C3%A2ncia‐digital 

https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/01/bluetooth‐o‐que‐e‐e‐

como‐funciona.html 

https://www.filipeflop.com/pd‐1f55ad‐modulo‐wifi‐esp8266‐esp‐01.html 

http://www.ibytes.com.br/como‐funciona‐o‐sistema‐de‐radio‐controle‐atraves‐

da‐radiofrequencia/ 



34 
 

 

Motor 

http://www.soldafria.com.br/motor-dc-12v-4000-rpm-mm1-6s2lsk-

6h2lwskc-p-4632.html 

 

Meio de Locomoção 

http://buildbot.com.br/blog/como‐seu‐robo‐vai‐se‐mover/ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Custos 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Fluxograma 

  



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Desenhos 
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Anexo 4: Cronograma 
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Anexo 5: Programação 

 



 

#include <LiquidCrystal.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
 
#define trigPin 10 
#define echoPin 13 
#define movE 9 
#define movD 8 
 
LiquidCrystal lcd (12, 11, 7, 6, 5, 4); 
SoftwareSerial blueConnect (2, 3); // RX, TX 
 
int senEsq = 0, senDir = 0,  x = 0, rot = 0, a2 = 0, roda; 
long tempo = 0, distancia = 0, dist = 0; 
float rot1 = 0, rot2 = 0; 
 
void zeraTela() { 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0, 0); 
} 
 
float sensorDistancia () { 
 
  digitalWrite(trigPin, LOW); 
  delayMicroseconds(2); 
  digitalWrite(trigPin, HIGH); 
  delayMicroseconds(10); 
  digitalWrite(trigPin, LOW);//trecho de código responsável pelo eco usado para o 
sensor sonico 
 
  tempo = pulseIn(echoPin, HIGH); 
  distancia = (tempo / 2) / 2.91; //calculo para obter distancia em mm 
 
  return distancia; 
 
} 
 
void setup() { 
 
  Serial.begin (9600); 
  blueConnect.begin(9600); 
  lcd.begin(16, 2); 
 
  pinMode (A0, INPUT); 
  pinMode (A1, INPUT); 
  pinMode (A2, INPUT); 
  pinMode(trigPin, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin, INPUT); 



 

  pinMode (movE, OUTPUT); 
  pinMode (movD, OUTPUT); 
 
} 
 
void loop() { 
 
 
 
  /*-------------------------Início do trecho de código responsável por parar o carro 
através do sensor de presença--------------------------*/ 
 
  dist = sensorDistancia(); 
 
  while (dist <= 100) { 
 
    dist = sensorDistancia(); 
    delay(1000); 
 
  } 
 
  zeraTela(); 
 
  /* 
    ----------------------------------------------------------fim do trecho----------------------------------
------------------------------- 
 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~control
e de 
motores~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 
    este trecho de código é responsável por 
    conduzir os motores para que o carro tenha 
    a capacidade de se movimentar em circuito fechado 
  */ 
 
  senEsq = analogRead (A0); 
  senDir = analogRead (A1); 
 
  if (senEsq < 900 ) digitalWrite (movE, LOW); //equilibra a esquerda 
  else digitalWrite (movE, HIGH); 
 
  if (senDir < 900 ) digitalWrite (movD, LOW); //equilibra a direita 
  else digitalWrite (movD, HIGH); 
 
  //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Fim 
do 



 

trecho~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
 
  /*______________________________________________________Início do 
trecho de 
Impressão____________________________________________________ 
 
    Neste trecho do código estão as rotinas 
    para impressão dos valores em display de LCD 
    e em telao bluetooth mais os calculos para 
    relação de transmissão */ 
 
  do { 
 
    a2 = analogRead (A2); 
    delay(50); 
 
  } while (a2 < 400); 
 
  roda++; 
 
  if (roda == 8) 
  { 
 
    rot++; 
     
    rot1 = rot * 2; 
     
    zeraTela(); 
    lcd.print(" E1="); 
    lcd.print(rot); 
    lcd.setCursor(0, 1); 
    lcd.print("E2="); 
    lcd.print (rot1); 
 
    blueConnect.print ("\nRoda Maior = "); 
    blueConnect.print (rot); 
    blueConnect.print ("\nRoda Menor = "); 
    blueConnect.print (rot1); 
     
    roda = 0; 
 
  } 
  //___________________________________________________________Fim do 
Trecho______________________________________________________________
__ 
} 


