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1. RESUMO 

Em vários processos industriais e até mesmo comerciais, o controle e automação na 

manipulação de produtos é de extrema importância para obter ganho em quantidade 

de produção, redução de tempo, segurança e baixo custo do produto, aumentando 

assim o lucro da produção. O objetivo deste projeto é automatizar o armazenamento 

do produto final, a partir do momento que o produto é colocado no palete para 

transporte, até o lugar de armazenamento (almoxarifado, depósito, etc.), em que o 

sistema de esteira não é viável ou local que não oferece segurança a saúde do ser 

humano, sendo feito geralmente pelo homem com máquinas empilhadeiras ou outro 

veículo de transporte; bem como  objetiva a construção de um protótipo usando um 

microcontrolador, no qual tem como vantagens o baixo custo, fácil manutenção e 

ganho de tempo no processo de armazenagem, melhor integração entre o ensino e 

sua utilização na prática para o usuário. Esse projeto consiste em um sistema de 

controle e automação de três robôs, onde cada um deles depois de carregado leva o 

produto ao local de armazenagem e retorna para o carregamento esperando a vaga 

desocupar, e assim repetidamente. No estudo teórico feito sobre o robô seguidor de 

linha e luz a ser utilizado, como os circuitos do projeto de um protótipo, a análise do 

comportamento do sistema e os resultados, validaram o conhecimento adquirido na 
teoria, bem como a prática no manuseio dos componentes que foram montados. 

Palavras-chave – Armazenamento de produtos, microcontrolador, rastreador, 

robótica. 
2. INTRODUÇÃO 

A automação consiste em uma ferramenta para melhorar e agilizar o processo para o 

cliente, controlar estoque, otimizar as compras e os custos da empresa. É a aplicação de 

técnicas que podem ser desenvolvidas sobre um processo objetivando torná-lo mais 

eficiente e diminuir o uso de mão-de-obra em qualquer processo, sem a necessidade da 

interferência do homem, diminuindo os custos e aumentando a velocidade da produção. 
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Assim sendo, Ribeiro (1999, p.1.1), conceitua que: 

Automação é a substituição do trabalho humano ou animal por máquina. 
Automação é a operação de máquina ou de sistema automaticamente ou 
por controle remoto, com a mínima interferência do operador humano. 
Automação é o controle de processos automáticos. Automático significa ter 
um mecanismo de atuação própria, que faça uma ação requerida em tempo 
determinado ou em resposta a certas condições. 

As indústrias estão se tornando flexíveis visando uma adaptação às mudanças 

tecnológicas e inovações em produtos cada vez mais frequentes. E para serem bem-

sucedida em sua adaptação, requer acesso direto aos seus elementos de controle como 

válvulas, motores e mecanismos de precisão. Um futuro em que as indústrias e fábricas 

serão totalmente automatizadas, com robôs inteligentes, capazes de atender a uma grande 
quantidade de clientes online demandando produtos customizados. 

Segundo Azevedo et. al. (p.2) cita a definição do R.I.A. (Robotics Industries 
Association): 

Robô é um manipulador reprogramável e multifuncional projetado para 
mover materiais, partes, ferramentas ou dispositivos especializados através 
de movimentos variáveis programados para desempenhar uma variedade 
de tarefas. 

Há também uma grande preocupação quanto à segurança do ser humano e da 

própria máquina, por esses motivos os projetos são feitos baseados nas três leis da 

robótica.   

Azevedo et. al. (p.4), cita: 

Foi também Asimov o criador das famosas três leis fundamentais da 
robótica, que dizem: 

Um robô não pode causar dano a um ser humano nem, por omissão, 
permitir que um ser humano sofra; 

Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto 
quando essas ordens entrarem em conflito com a Primeira Lei; 

Um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção 
não se choque com a Primeira nem com a Segunda Lei da robótica.  

 

Uma das formas de atingir resultados positivos através da automação é otimizando o 

processo de armazenamento, movimentação da produção, uma vez que em um processo 

não automatizado, fatores humanos podem influenciar na agilidade deste trabalho, tais 
como: 
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 O operador do transporte não está disponível; 

 Necessidades fisiológicas (remédios, banheiro), 

 Problemas de saúde. 

Causando com isso uma redução de produção e consequentemente aumento de 

custo do produto, pois há um atraso no processo de fabricação e um gasto com afastamento 

do indivíduo para tratamento e sua substituição no serviço por outro. 

3. OBJETIVOS 
O principal objetivo deste projeto é automatizar o armazenamento do produto final, para que 
a organização ganhe tempo, no processo de fabricação e acondicionamento do produto. 

Quanto aos objetivos específicos são eles:  

 Poder analisar e estudar o funcionamento e programação do 

microcontrolador; 

 Escolher a Linguagem de programação mais adequada para o projeto; 

 Estudar o funcionamento dos sensores; 

 Analisar o controle dos motores; 

 Construção do protótipo; 

 Identificar os componentes, verificar seu funcionamento, medir suas tensões 

e correntes; 

 Segurança e preservação da saúde física ou mental do ser humano; 

Adquirir experiência 
4. METODOLOGIA 

Para realização desse projeto foi necessário conhecer o funcionamento dos 

principais componentes, que são eles, a plataforma Arduino, linguagem de 

programação baseada na estrutura Arduino, sensores infravermelho reflexivo e 

motores de passo, buscando conhecimento das tecnologias atuais, para que o 

projeto pudesse proporcionar facilidades e inovação. 

Para elaboração desse trabalho foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa por meio 

de levantamento bibliográfico, seguido de estudo de caso para desenvolvimento do 

protótipo e também a pesquisa de datasheets, tutoriais e vídeos informativos através 

de pesquisa eletrônica. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
6. O Microcontrolador 
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A decisão pela escolha da plataforma de desenvolvimento Arduino se deu, devido ao custo 

benefício, tempo de montagem, presença de um gravador on-board para transferência do 

programa ao microcontrolador e a presença de conectores para conexão de módulo 

externos de modo hábil. 

Além de existência de diversas bibliotecas que encapsulam a lógica de comunicação 

digital, leituras analógica, drives para motores, display LCD, e muitas outras bibliotecas de 
apoio, o que facilitará o nosso trabalho de programação. 

Para decidir qual modelo de Arduino usar, foi necessária uma projeção do que será 

utilizado no projeto, como: quantidade de portas analógicas e digitais a serem utilizadas e o 

espaço de memória suficiente para que o programa opere. Por esses motivos optou-se na 
utilização do módulo Arduino UNO, figura 01. 

 

Arduino UNO 

        
Figura 01: Arduino UNO R3 

Fonte: http://Arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 

 

7. O MOTOR DE PASSO 
É o mais adequado para projetos de pequeno porte pela precisão e facilidade do seu 

controle, sua principal vantagem é a possibilidade de controlar sua posição e velocidades 
com boa precisão sem a necessidade de realimentação da malha de controle. 

Utilizamos o motor de passo unipolar 28BJY-48 com módulo de controle 

ULN2003, figura 02, pelo seu baixo custo e por atender as nossas necessidades. 
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Figura 02: Motor de passo e Módulo de controle 

Fonte: http://seriallink.com.br/loja/product_info.php?products_id=140 

 

8. SENSORES 
Foram utilizados sensores óticos IR, um fotodiodo e um LED, que tem como base de 

funcionamento a emissão e recepção de um feixes de luz, na faixa do Infravermelho.  

O sensor transmissor envia o feixe de luz com alta potencia e curta duração, para 

evitar que o sensor receptor confunda a luz emitida pelo transmissor com a Iluminação 
ambiente.  

Sendo assim toda vez em que o robô se desviar da superfície opaca, o sensor 

perderá o sinal, por isso a necessidade de termos mais de um sensor para fazermos o 

controle, no mínimo dois, pois quando um dos sensores sair da superfície opaca o 

controlador receberá a informação e mandará parar o motor oposto fazendo com que o robô 
se vire, retornando a superfície opaca, mantendo o robô em linha reta. 

Para a leitura da linha foi utilizado o sensor QTR-8RC, matriz de sensores de 

refletância com 16 pinos de conexão rotuladas, pois além da praticidade da escolha de 

posicionamento dos sensores, contém sinais de saída digitais, tamanho compacto que o 

torna discreto, figura 03: 

 

Figura 03: Sensor de refletância QTR-8x  

Fonte: http://www.pololu.com/catalog/product/961 
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Para a sinalização entre um robô e outro, está sendo utilizado LED Emissor e 

Receptor Infravermelho, figura 04, fixado na parte da frente e de traz do robô. 

                                

Figura 04: Receptor e Emissor infravermelho do controle remoto 

Fonte: http://gh-led.portuguese.globalmarket.com/products/details/remote-control-infrared-led-

receiver-1523316.html 

 

PROCESSO DE FUNCIONAMENTO 

Para dar inicio a simulação os robôs estarão em uma posição inicial determinada. 

O robô 01 e 02 ficam em posição a serem carregados pelo robô que monta os 

paletes, quando um dos dois estiverem carregado ele se deslocará para o caminho principal, 
irá parar, e sinalizar, indicando a posição em que está deixando. 

O robô que sair levará o palete até o seu respectivo galpão, conforme faixa adicional, 

e entregará o palete recebendo uma sinalização, por luz, informando que está liberado, 

então sairá do galpão e voltará a posição de espera, assim suscetivelmente, o forma do 
circuito está apresentada conforme a figura 5 e 6.  
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Figura 5: Ilustração do trajeto a ser percorrido  

Fonte: Adaptado por PEREIRA (2013) 

O microcontrolador gerencia todos os movimentos de acordo com as coordenadas 

fornecidas pelos sensores fazendo com que o carro se locomova na trajetória determinada, 
pare nos pontos determinados e siga quando liberado, conforme a programação inserida. 

 

Figura 6: Ilustração do trajeto a ser percorrido  

Fonte: Adaptado por PEREIRA (2013) 

 

Aplicação: Indústrias, Fábricas e almoxarifados, onde geralmente quando o robô 

que monta os palete tem que esperar o operador de empilhadeira retirar o palete e leva-lo 

ao estoque de distância considerável. Ou quando um processo de fabricação ou 

armazenagem de um determinado produto necessita de locomoção de um setor a outro 
repetidamente. 
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O PROTÓTIPO  

Consiste em um chassi metálico descrito nas figuras 7, 8 e 9, com três rodas sendo 

uma roda livre e duas tracionadas com movimentos de progressão e regressão, por meio de 

dois motores, sendo um para cada roda, com uma bateria para armazenar a energia 

necessária para alimentar os motores e outra para os sensores ópticos e o Arduino até o 

final da simulação, os sensores serão fixados na parte frontal em direção ao chão (para 
seguir linha), na dianteira e traseira (para sinalizar operações) do protótipo.  

 

Figura 7: Gabarito para construção do chassi metálico do protótipo 

Fonte: Adaptado por PEREIRA (2013) 

 

      

Figura 8 - 9: Construção do Protótipo 

Fonte: Adaptado por PEREIRA (2013) 
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9. RESULTADOS 

Diante do exposto, essa pesquisa alcança os seguintes resultados: 

 Foi possível compreender o funcionamento do microcontrolador, dos 

sensores IR e do motor de passo, através do estudo de seus datasheets, 

tutoriais e vídeos explicativos da internet, que possibilitou muita das vezes 

visualizarmos não só seu funcionamento, mas também as ligações a serem 

feitas.  

 Não houve escolha da Linguagem de programação, pois no caso da 

plataforma de desenvolvimento Arduino, a linguagem de programação 

utilizada é a Wiring, uma linguagem baseada em C e C++; 

 Proporcionar preservação para a saúde física e mental do ser humano;  

 Identificado os componentes usados no protótipo, como os motores de passo 

e sua caixa de redução, as rodas e chassis, o módulo de controle ULN2003, 

os sensores IR e o Arduino UNO. 

 Construção do protótipo; 

 Foi possível agregar conhecimento e prática acadêmica através das 

pesquisas, leitura de datasheets e montagem dos componentes.  

 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste projeto foi a construção um protótipo que está em contínua 

atualização na busca de melhores resultados, no qual serão acrescentadas lógicas 

mais dinâmicas e otimizadas para a realização do proposto, de modo a suprir o 

gerenciamento da energia para o desenvolvimento da tarefa, reduzindo os custos 

envolvidos, sendo eles, os custo de consumo de energia e custo de tempo útil para a 
conclusão do circuito. 
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