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1 RESUMO 

 

Este trabalho tem como proposta automatizar um braço mecânico com um 

controlador Arduíno de forma que ele possa diferenciar cores de peças e colocá-las 

em lugares específicos usando uma comunicação externa com o ambiente através 

de um sensor de cor RGB, que atua por meio das informações recebidas em seus 

respectivos quatro servomotores e um microservo.   

 

Palavras-chave: Braço mecânico automatizado. Sensor de cor RGB. Arduíno. 

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

 Há uma crescente necessidade de se realizar tarefas com eficiência em 

lugares onde a presença humana se torna difícil, arriscada e até mesmo impossível, 

como o fundo do mar ou na imensidão do espaço. Para realizar essas tarefas, se faz 

cada vez mais necessário a presença de dispositivos que realizam essas tarefas 

sem risco de vida. A robótica é uma área multidisciplinar, ativa que busca o 

desenvolvimento e a integração de técnicas e algoritmos para a criação de robôs. 

Os robôs podem atuar em várias áreas: robôs que prestam serviços, como os 

desarmadores de bomba, robôs com a nobre finalidade da pesquisa científica e 

educacional e até mesmo os robôs operários, instalados em fábricas provocando 

alterações no modo de produção e fornecendo maior qualidade e segurança aos 

produtos. 

A pesquisa em robótica é interessante, pois a ideia de ter robôs autônomos 

que são capazes de exercer diversas tarefas, equipados com diversos tipos de 

sensores – estes, lhes permitindo perceber o que está acontecendo a sua volta e 

tomarem as decisões certas – estimula a criação de um sistema de controle de baixo 

custo, porém com qualidade. A função dessa pesquisa é a contribuição pedagógica 

dos robôs a fim de serem utilizados em outros centros de tecnologias e laboratórios 

para passar por um aperfeiçoamento e assim exercendo alguma utilidade para a 

sociedade. 
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3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever a aplicação de uma técnica de 

sistema de controle no Arduíno que automatiza um braço mecânico com o propósito 

de distinguir três cores: azul, verde e vermelho. Esse sistema é guiado por um 

sensor de cor RGB que passa informações em tempo real, fazendo o braço 

mecânico tomar decisões definidas pelo sistema. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho baseia-se em pesquisas bibliográficas 

fundamentadas em artigos e livros que propõem variadas técnicas para o 

desenvolvimento na área de braços mecânicos, fornecendo subsídios para outros 

trabalhos. 

O projeto se divide em três partes onde cada uma tem suma importância para 

alcançar os objetivos propostos. A primeira parte é a análise do hardware todos 

componentes necessários utilizados para o projeto e principalmente do Arduíno, o 

controlador utilizado nesta pesquisa. Segundo Monk (2015), o Arduíno é um 

microcontrolador que se tornou muito popular entre fabricantes, artistas e 

educadores por ser amigável e barato, e ainda por ter uma grande disponibilidade de 

placas extras (Shields) para interfaceamento. 

Quierelli, Mazzi e Quierelli (2010) descrevem o Arduíno como uma placa 

eletrônica que consiste de outra placa (hardware) com vários componentes 

permitindo o controle e automação de infinitos dispositivos. A plataforma foi 

construída usando princípios de hardware livre, ou seja, foi projetada para que 

qualquer pessoa possa utilizá-la ou melhorá-la desde que siga os critérios exigidos 

pela licença que já é usada há muito tempo pelo software livre. A placa de Arduíno 

possui entradas e saídas digitais e analógicas além de interface serial e USB. A 

grande vantagem de utilizá-la é que ela pode ser programada para as tarefas as 

quais se destina, sendo assim, tanto os profissionais de eletrônica quanto de 

informática podem desenvolver projetos de automação. 
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Existem atualmente no mercado três tipos de modelos: o Arduíno UNO, o 

Arduíno Mega 2560 e Arduíno Leonardo. Foi escolhido para esse projeto o Arduíno 

UNO, levando o tamanho e a potência como fatores decisivos. 

Segundo Tavares (2013), as principais características do UNO são o uso do 

microcontrolador ATmega328, tensão de operação de 5V, 14 pinos de entrada/saída 

digital, 6 pinos de entrada/saída analógicos, 32 KB de memória flash, 2 KB de 

SRAM, 1 KB de EEPROM e velocidade de clock de 16 MHz.  

Todos os equipamentos necessários que compõem esta pesquisa – o Arduíno 

Uno, o Sensor de Cor RGB, a fonte chaveada, Sensor shield v5.0, estrutura do 

braço mecânico, os servomotores e o microservo – foram adquiridos em lojas físicas 

da área e também em sites de compra e venda. A estrutura do braço mecânico é 

feita de acrílico e foi construída uma base de madeira alocada a ele, com o proposito 

de se conseguir mais estabilidade e precisão no projeto. As peças coloridas foram 

feitas com isopor e coladas sobre a elas três cores diferentes – azul, verde e 

vermelha. As outras duas partes do projeto estão vinculadas à construção do 

sistema de controle e serão abordadas posteriormente, juntamente com o 

detalhamento das técnicas e do funcionamento do sistema. 

  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

Nessa fase do projeto é imprescindível que haja sincronismo entre o sensor e 

o braço mecânico. Essa segunda parte é responsável pela programação, dividida 

em três tópicos: Programação do Braço, Programação do Sensor e Programa 

Principal. 

 

 

5.1 Programação do Braço 
 

Foi construído um programa para mapear os movimentos do braço mecânico 

com a intenção de conhecer os limites do braço com valores numéricos referentes 

aos ângulos que cada servomotor e microservo podem alcançar e assim, criar 
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funções com movimentos já definidos onde o programa recebe a cor do sensor e 

assim acessa a função especifica para ativar o movimento especifico. 

O Braço mecânico é composto por quatro servomotores e um microservo, 

como é mostrado na (Figura 1a e 1b), sendo os quatro servomotores são 

distribuídos na estrutura e o microservo, na garra do braço mecânico.  . 

 

Figura 1 - À direita o micro servo e à esquerda servo motor 

 

              (a) servomotor                           (b) microservo 

Fonte: Servo data base (internet) 

 

Segundo o datasheets do servomotor e do microservo o ângulo de 

funcionamento deles varia de 0º a 180º, mas o torque do servomotor é de 15Kg, 

enquanto o do microservo é de 2,2 Kg. Dessa forma, é válido ressaltar que o 

programa deve ser construído levando esses dados em consideração, não 

invalidando os servomotores e o microservo e sim, fazendo-os funcionar com 

eficiência e rapidez para que o objetivo do projeto fosse alcançado. 

 

 

 

5.2 Programação do Sensor 
 

Esse sensor possui um conjunto de 64 fotodiodos para detecção de cores: 16 

com filtro para a frequência de cor vermelha, 16 com filtro para a frequência de cor 

verde, 16 com filtro para a frequência de cor azul e ainda 16 fotodiodos sem filtro de 

cores, como pode ser visto na Figura 2. 

 

http://wwwservo/
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Figura 2 – Sensor de Cor RGB 

 

Fonte: DX(internet) 

 

Esse conjunto de fotodiodos permite ao circuito integrado fazer o que chama 

de transformação de luz-para-frequência (light-to-frequency). Nessa transformação, 

a saída do sensor é um pulso de 50% de duty cycle (isso significa que é um pulso 

quadrado “perfeito”, ou seja, metade do tempo em nível lógico alto e metade em 

nível lógico baixo), que varia a frequência conforme a intensidade da luz. Para 

ativação desse sensor foi utilizada a tabela mostrada na Figura 3. 

 

Figura 3 - Ativação do Sensor 

 

Fonte: Arduíno e cia (internet) 

 

O sensor possui quatro entradas: S0, S1, S2, e S3. As entradas S0 e S1 são 

utilizadas para selecionar uma escala de frequência (2%, 20% ou 100%) ou 

simplesmente desligar o sensor enquanto as entradas S2 e S3 são utilizadas para 

selecionar o conjunto de fotodiodos desejado. Sendo dois bits, existem exatamente 

quatro possiblidades que são correspondentes aos quatro conjuntos de fotodiodos. 

Dessa maneira, o sensor traz um resultado com a intensidade de cada cor que 

consegue medir e com a intensidade total, permitindo o desenvolvimento de uma 
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aplicação que calcule o valor RGB para a cor detectada. Esse valor de saída é 

obtido no pino OUT e o pino OE é ligado ao GND para o funcionamento do sensor 

de cor RGB. 

 A forma de visualizar esses pulsos foi facilitada utilizando uma função que se 

chama pulseIn, que funciona da seguinte maneira , ela lê um pulso em um pino 

aguarda o pino ficar em nível alto e inicia um tempo , quando esse mesmo pino fica 

em nível baixo ela para o tempo e retorna esse valor  em microssegundos. Os pinos 

verificados são S2 e S3, e esse valor é retornado para as três variáveis criadas no 

programa sendo assim feita uma comparação entre elas onde a variável que estiver 

com o menor valor indica a cor da peça como pode ser visto Figura 4. 

 

Figura 4 - Teste Sensor-Porta COM 3 - Arduíno 

Fonte: própria do autor 

 

5.3 Programa Principal 
 

O Programa Principal é responsável por guiar o Braço e receber a cor da 

peça através do sensor. Originado da fusão dos dois programas do sensor e do 

braço, é o programa final e a fonte de toda esta pesquisa. Nele existem parâmetros 

que auxiliam a obtenção e o processamento de dados de forma mais rápida, além 

de funções que definem quando e qual movimento que o Braço deve fazer a partir 

da cor da peça recebida. A Figura 5 mostra um diagrama simples sobre como 

funciona esse programa. 
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Figura 5 - Diagrama Básico do Sistema 

 

Fonte: própria do autor 

O braço mecânico ficou estruturado com o sensor acoplado a uma superfície 

construída por madeira e pintada de preto. A peça para leitura da cor é colocada em 

cima dos encalços colocados paralelamente ao sensor. A estrutura foi projetada 

para que a peça fique a menos de 10 mm de distância, conforme informado no 

datasheet do Sensor de Cor RGB, para que o sensor possa trabalhar de maneira 

precisa sem prejudicar o projeto. 

A terceira e última parte está relacionada à implementação e ao teste, tanto 

de hardware como de software. É nesta parte final que são decididas as mudanças 

que poderão ocorrer e os problemas que poderão surgir, podendo assim ter todo um 

replanejamento para atingir a meta proposta do trabalho. É nessa etapa que um 

Sensor Shield v.5 foi incluído no projeto, ligado a uma fonte chaveada e com o 

propósito de se ter mais segurança, não danificar os componentes e adquirir 

potência nas atividades. Foi incluído também uma fonte chaveada que assegura que 

os componentes então trabalhando em 5V. É importante ressaltar que esse Sensor 

Shield Shield v.5 é uma extensão da placa Arduíno, não causando nenhuma 

influência em seu funcionamento. 

 

6 RESULTADOS  

 

Foi construído de forma satisfatória o programa que faz a integração do braço 

mecânico com o sensor RGB. O sistema não mostra variação, pois consegue 

realizar as atividades com rapidez e precisão. Mesmo o projeto sendo satisfatório, a 

sensibilidade do sensor ao ambiente pode ser melhorada, pois seus parâmetros 

sempre mudam quando o ambiente é alterado. Sendo assim, sempre que essa 

estrutura muda de ambiente deve haver uma calibragem das cores das peças para 
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que o braço mecânico possa diferenciar as peças e assim separá-las. Para melhorar 

esse aspecto seria interessante criar uma cápsula onde o sensor pudesse se manter 

sem alterar a precisão da leitura da cor da peça, mas que se mantivesse o ambiente 

fixo, não alterando os parâmetros do sensor. Pode ser também adicionado ao 

sensor a percepção de perceber e separar mais cores não se limitando apenas ao 

azul, verde e vermelho. 

Por fim um demonstrativo do projeto em funcionamento pode ser visto no 

seguinte vídeo: www.youtube.com/watch?v=i4umbVTtz3U&feature=youtu.be, no 

qual pode ser verificado o funcionamento dos servomotores e do microservo em 

suas respectivas articulações, bem como a capacidade e rapidez do braço em 

mover as peças e colocá-las em locais específicos. Na Figura 5 é possível ver o 

braço mecânico com o sensor RGB e as peças coloridas, bem como um fluxograma 

da programação. 

 

Figura 5- À dir. fluxograma e à esq. braço mecânico automatizado e peças. 

Fonte: própria do autor 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A ideia do trabalho é estimular o desenvolvimento de aplicações com 

manipuladores robóticos de baixo custo, permitindo que pesquisas de controle de 

manipuladores à distância sejam desenvolvidas, sendo que pode ser incluído a este 

http://www.youtube.com/watch?v=i4umbVTtz3U&feature=youtu.be
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projeto um programa ou aplicativo com uma interface que possa verificar a 

quantidade de peças e a cor da peça que foi separada, ou até mesmo o controle de 

ligar ou desligar o braço mecânico. 

Outro fator que pode se melhorado no projeto é a parte do controlador, o 

Arduíno UNO, ele atende a todas as expectativas de portabilidade, processamento e 

custo, mas em alguns momentos ele para de funcionar, tendo que resetá-lo e ser 

novamente carregado a cada vez que essa falha acontece. Dessa forma, pensando 

em um lugar que não se podem ocorrer erros é importante ter um controlador que 

atenda a essas expectativas. Sendo assim, seria importante colocar um Arduíno 

MEGA, pois sua taxa de erro é quase nula em relação ao Arduíno UNO por ser um 

controlador mais robusto. 

É de extrema importância destacar que além do processo de desenvolvimento 

do projeto descrito nesse artigo ser usado para pesquisa, ele também pode ser 

utilizado para estimular os alunos a trabalharem cada vez mais com a robótica, 

tendo em vista que é uma área que cada vez mais avança e se torna presente em 

nosso cotidiano. 
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