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1. RESUMO 

 

Segundo a literatura, o lixo doméstico pode ser classificado entre seco e úmido, 

sendo lixo seco aquele composto pelos materiais recicláveis como papel, plástico, 

vidro e metal, e lixo úmido aquele formado por materiais orgânicos e não-recicláveis. 

O lixo tem se tornado um meio de sobrevivência para diversas famílias carentes. 

Denominados catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis, eles desempenham 

papel fundamental na coleta seletiva de materiais.  Atualmente estima-se que uma a 

cada cem pessoas sobrevive do recolhimento de lixo. Nas cooperativas de 

reciclagem, os materiais recolhidos pelos catadores são separados manualmente 

nas suas diversas categorias. Esta separação é rígida e perigosa, representando um 

grande problema para os trabalhadores. Visando automatizar, reduzir esta tarefa de 

risco passível de acidentes e facilitar o processo de reciclagem, o objetivo deste 

trabalho foi a construção de um protótipo de reconhecimento e separação de 

resíduos secos, capaz de diferenciar plástico, metal e vidro. O protótipo é composto 

por uma esteira e alguns sensores para a identificação dos tipos de matérias, 

quando a presença de um objeto for detectada na esteira em movimento, através de 

um sensor de ultrassom, a mesma faz uma pausa e começa a realizar a verificação 

dos materiais. O primeiro a ser analisado é o metal, que por meio de um sensor 

indutivo faz a verificação, caso a resposta seja negativa o próximo material testado 

será o plástico. Para esta verificação é acionado um dispositivo com esferas 

rotativas provocando um efeito sonoro sobre a superfície do material, então é 

comparado o som com os padrões sonoros do plástico, em caso negativo o objeto é 

considerado como sendo vidro. Uma vez identificado o material a esteira volta a 

funcionar levando o objeto para o compartimento correspondente. Os testes 

realizados foram considerados satisfatórios, atendendo ao objetivo proposto. É 

possível concluir que a implementação de um separador inteligente de resíduos 

secos é viável e possíveis alterações que possam ser feitas durante futuros testes 

não mudarão consideravelmente o circuito e muito menos a programação 

previamente planejada e implementada. 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

As atividades humanas produzem lixo, o que sempre representou um 

problema para o planeta. Com o passar dos anos, são gerados cada vez mais 

detritos, que causam problemas como poluição das águas e do solo, além disso, 

com a decomposição de sua matéria orgânica há formação de gás metano (   ), 

que aquece o ar cerca de 23 vezes mais que o gás carbônico       e contribui muito 

para o agravamento do efeito estufa (OECO, 2014). 

A palavra lixo é derivada de lix, que em latim significa cinzas, pois no passado 

grande parte dos resíduos eram formados por cinzas provenientes da queima de 

lenha (MICHAELIS, 2014). No dicionário Aurélio, lixo é definido como coisa inútil, 

velha, sem valor, ou ainda, sujeira (AURÉLIO, 2016). 

É considerado lixo qualquer material que não tenha mais utilidade, supérfluo e 

que não tenha valor. É qualquer objeto cujo proprietário deseja eliminar. Material 

produzido pelo homem que perde a utilidade e é descartado (FRANCISCO, 2010). O 

lixo pode ser classificado quanto a origem: 

 Lixo Domiciliar: gerado pelas atividades residenciais, é composto por restos 

de alimentos, embalagens em geral, papel higiênico, etc. 

 Lixo Comercial: gerado pelos diferentes segmentos do setor comercial e de 

serviços. É composto principalmente por restos de alimentos e embalagens. 

 Lixo Industrial: originado nas atividades dos diversos ramos da indústria. A 

composição desses resíduos varia conforme o tipo de indústria. 

 Lixo dos Serviços de Saúde: produzidos por hospitais, clínicas, laboratórios, 

consultórios odontológicos e etc.  Caracteriza-se por seringas, agulhas, 

bisturis, ampolas. 

 Lixo Público: originado nos serviços de limpeza pública, incluindo varrição de 

vias públicas, repartições públicas, limpeza de áreas de feiras livres e etc. 

  Lixo Especial:  composto principalmente por resíduos da construção civil e 

das atividades industriais. 

 Lixo Radioativo: composto por rejeitos radioativos resultantes dos serviços de 

saúde e de atividades industriais. 

 Lixo Espacial: originado de restos de objetos lançados pelo homem no 

espaço. 



Segundo Vilhena (2002), o lixo doméstico pode ser classificado entre seco e 

úmido. O lixo seco é composto pelos materiais recicláveis como papel, plástico, vidro 

e metal. Já o lixo úmido, é formado por materiais orgânicos e não-recicláveis, como 

cascas de fruta, restos de comida, material de higiene pessoal. 

No Brasil, em 2016 foram gerados quase 78,3 milhões de toneladas de lixo. 

Apenas 91% deste material foi coletado, ou seja, 71,3 milhões de toneladas, o que 

evidencia que 7 milhões de toneladas de resíduos não foram objeto de coleta e, 

consequentemente, tiveram destino impróprio (ABRELPE, 2016). 

Atualmente, o lixo também é encarado como meio de sobrevivência para 

famílias carentes. Denominados catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis, 

eles desempenham papel fundamental na coleta seletiva de materiais. Sua atuação, 

porém, é realizada sob condições precárias de trabalho, e se dá de forma autônoma 

e dispersa nas ruas e lixões, ou coletivamente, por meio da organização produtiva 

em cooperativas e associações (AMBIENTE, 2011). 

Segundo Bosi (2008), o crescimento do trabalho de recolhimento de 

recicláveis aumentou muito nos últimos quinze anos. Considerando que no ano de 

1999 existiam cerca de 300 mil trabalhadores, registrou-se no ano de 2005 um 

aumento superior a 240%. Estima-se que uma a cada 100 pessoas sobrevive por 

meio dessa atividade. 

Nas cooperativas, os materiais recolhidos pelos catadores e também os que 

chegam por meio de contribuições, são separados nas suas diversas categorias. 

Esta separação é rígida e perigosa, e representa um grande problema para os 

trabalhadores. Vidros quebrados e latas podem cortar suas mãos, ameaçando assim 

sua saúde, por conta das bactérias presentes no local.  Após a triagem, cada 

modalidade de material é empacotada e prensada, facilitando o transporte até o 

local de venda dos resíduos recicláveis (QUEIROZ, 2016).  

 

3. OBJETIVOS 

 

Visando automatizar uma tarefa de risco, evitar possíveis acidentes e facilitar 

o processo de reciclagem, o objetivo deste trabalho foi construir um protótipo de 

reconhecimento e separação de resíduos secos, capaz de identificar plástico, metal 

e vidro, composto de uma esteira dotada de sensores para a triagem dos materiais e 

recipientes próprios para disposição de cada resíduo. 



Apesar da categoria de resíduos secos ser composta de plástico, papel, vidro e 

metal, não será incluso o papel neste projeto, tendo em vista que o mesmo não 

representa risco para o manuseio dos trabalhadores. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O protótipo foi composto de uma esteira com sensores para diferenciação dos 

materiais e uma rampa formada pela tampa de três compartimentos, onde cada tipo 

de material foi armazenado, conforme a Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Modelo em 3D criado no software 3D Builder. 

 

Para movimentação da esteira, foi utilizado um motor de máquina de costura 

AC 110V, com controle de velocidade dado por um dimmer com potenciômetro para 

chuveiro, bivolt e com potência de 400W. 

Assim que um resíduo é inserido na esteira é detectada a sua presença pelo 

Sensor Ultrassônico HC-SR04, sendo então ativado o Sensor Indutivo LJ18A3-8-

Z/BX 18mm para testar se o material é composto de metal, caso não seja, inicia-se 

então o próximo teste da seguinte forma: via software, a Biblioteca FFT (Fast Fourier 

Transform – Transformada Rápida de Fourier) para Arduino (GITHUB, 2015), 

calculará a FFT do som gerado pelo choque entre as esferas de chumbo e o 

material, o resultado da FFT é um vetor com a intensidade das frequências do som 

captado. A partir deste vetor, é possível diferenciar o plástico do vidro.  

As esferas de chumbo estão localizadas nas extremidades de molas, fixadas 

em uma barra metálica, que gira quando o motor CC 12V 13RPM é ativado. O som é 

então captado pelo Microfone MAX4466, com amplificador operacional de ganho 

ajustável de 25 a 125 vezes (EARL, 2013).  



Finalizada a etapa de diferenciação dos resíduos, a tampa do recipiente 

correspondente ao material é aberta (Figura 2). A tampa de cada alçapão possui um 

Servo Motor TowerPro MG995, com torque de 13 kg.cm em 4,8V (FILIPEFLOP, 

2012). O material ao sair da esteira, cai na rampa e com a força da gravidade, desce 

até atingir a tampa de seu recipiente caindo dentro do mesmo.  

Os recipientes têm cores correspondentes a classificação dos recicláveis, 

sendo vermelho para plástico, verde para vidro e amarelo para metal (NOGUEIRA et 

al., 2005).  

 

 
Figura 2 -  Último compartimento com a tampa aberta. 

 

Para controle de todos os componentes do protótipo, é utilizado um Arduino 

MEGA2560 R3 que conta com um ATMega 2560, um microcontrolador com 54 

portas digitais e 16 analógicas que pode ser conectado à um computador e 

programado via IDE (Integrated Development Environment, ou Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado) utilizando uma linguagem baseada em C/C++ 

(THOMSEN, 2014),  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A primeira parte desenvolvida foi a estrutura física do protótipo, elaborada em 

escala reduzida da utilizada em uma cooperativa de reciclagem. Foi construída uma 

esteira em madeira onde foram fixados todos os sensores e o motor de máquina de 

costura (Figura 3). 

Para facilitar a visualização do funcionamento dos sensores, foi adicionada a 

estrutura da esteira uma tela de LCD 20x4, onde foram descritas as etapas do 

reconhecimento do material. 

 



 

Figura 3 - Sensores fixados na esteira. 

 

Os compartimentos também foram elaborados em madeira e suas tampas foram 

confeccionadas em papel pluma (Figura 4). Foram fixados três servos motores 

TowerPro MG995 na madeira, proporcionando a abertura dos compartimentos.  

 

 

Figura 4 - Compartimentos para armazenamento dos materiais. 

 
 Uma barreira foi adicionada aos compartimentos, garantindo assim que os 

resíduos caíssem no lugar adequado. Na figura 5 é possível visualizar tanto a 

barreira quanto o protótipo finalizado. 

 

 

Figura 5 - Estrutura do protótipo. 

 



 Para todas as conexões elétricas e eletrônicas, foram elaboradas placas de 

circuito impresso, o que ajuda a previnir mau contato e a diminuir a quantidade de 

fios a serem conectados. O controle da velocidade da esteira foi feito por meio de 

potênciometro utilizando a modulação por largura de pulso (PWM). 

 As conexões entre os sensores, a fonte de alimentação de 12V 1A e o 

Arduino MEGA2560 R3 foram realizadas por meio do circuito, mostrado na figura 7.   

 

 

Figura 5 - Placa de circuito impresso com as devidas conexões. 

 

O circuito dos servos motores presentes na tampa dos compartimentos, é 

mostrado na figura 8, onde todos os servos são conectados em sequência. Foi 

utilizada uma fonte colmeia de 5V 10A para alimentação dos servos.  

 

 

Figura 6 - Placa de circuito impresso dos servo-motores. 

 

Sendo um dos itens centrais do projeto, o Arduino MEGA2560 R3, necessitou 

de uma alimentação externa de 9V. A tela LCD se conectou as portas digitais 12, 11, 

5, 4, 3 e 2. O sensor ultrassônico às portas 6 e 10. O sensor indutivo possui a porta 

8 para sua ativação e a 7 para leitura dos dados. O motor responsável por rotacionar 

as molas foi ativado pela porta 9. Os servos motores são conectados às portas 26, 

22 e 24, e por fim o Microfone foi conectado à porta analógica A0. (Figura 9). As 

bibliotecas utilizadas foram: Biblioteca Sensor Ultrassônico HC-SR04 (ADAFRUIT, 

2015b) e Biblioteca FFFT para Arduino (GITHUB, 2015a). 

 



 

Figura 7 - Conexões com o Arduino MEGA2560 R3. 

 

6. RESULTADOS 

 

Após todas as conexões entre os sensores e Arduino serem realizadas, os testes 

operacionais foram iniciados com a esteira desligada, colocando manualmente os 

objetos onde encontram-se os sensores. Desta forma, todos os materiais foram 

reconhecidos sem quaisquer complicações.  

Em seguida, foi realizado o teste com o funcionamento da esteira, adicionando 

os objetos ao início da esteira. Nesta fase foi encontrado o primeiro problema: os 

resíduos passavam com demasiada rapidez pelos sensores e o reconhecimento não 

era concluído. Para solucionar este problema foi elaborada uma placa de circuito 

impresso com um relé, responsável por desligar a esteira quando o Arduino 

enviasse o comando através da porta digital 30. A programação foi alterada, e a 

esteira passou a ser desligada quando o Sensor Ultrassônico detecta um material e 

religada ao finalizar o reconhecimento. Um novo teste foi realizado e esta solução se 

mostrou eficaz. Os testes do protótipo demonstraram que aproximadamente 90% 

dos materiais foram reconhecidos com sucesso pelos sensores. 

Por fim, foi executado o teste com os Servo motores. Ao serem ativados, estes 

apresentaram mau funcionamento, e um dos servos esquentou e queimou. Após o 

estudo das causas deste problema, foi observado que a fonte estava oscilando, 

chegando a um pico de corrente de 5A, o que danificou o servo motor TowerPro 

MG995. Para solucionar esta falha o servo motor foi substituído por outro de mesmo 

modelo, e foi adicionado um capacitor de 100F 20V à saída da fonte colmeia, 

ajudando a filtrar as oscilações. Novos testes foram realizados e todos os 

componentes do protótipo funcionaram como previsto.  



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento do protótipo e os devidos testes realizados é possível 

concluir que a implementação de um separador inteligente de resíduos secos é 

viável, pois todos os resultados apresentaram níveis satisfatórios. Os testes 

conseguiram demonstrar que o circuito funcionou corretamente juntamente com a 

programação que foi implementada para tornar a diferenciação dos materiais 

propostos.   

A fim de implementar este projeto em cooperativas de reciclagem em escala real, 

incluindo a construção em maior proporção da esteira e dos compartimentos para a 

separação de resíduos do que as suportadas neste protótipo, a programação ou os 

circuitos previamente planejados e implementados deverão ser novamente 

dimensionadas para a aplicação real. Porém o método desenvolvido para o 

reconhecimento dos materiais não precisará ser alterado, uma vez que demostrou o 

correto funcionamento. 
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