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LABOOT: ROBÔ LABORATÓRIO MOVIDO A ENERGIA FOTOVOLTAICA 

PARA APLICAÇÃO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR  

 

RESUMO 

A Robótica Educacional é uma ferramenta motivacional, lúdica e multidisciplinar, 

tornando-se uma boa forma de agregar conhecimento prático em diversas áreas que a 

compõe. Com a problemática de aliar a teoria com a prática em cursos, o presente trabalho 

realiza um estudo de métodos educacionais envolvendo elementos da robótica e junta 

estes em um só robô, criando um Robô Laboratório, denominado LaBoot. O mesmo 

consegue reunir ferramentas capazes de auxiliar e complementar o ensino de disciplinas 

nas áreas de eletrônica, elétrica, computação e mecânica. Suprido por energia 

fotovoltaica, o mesmo utiliza duas plataformas Arduino, um para realizar o controle do 

robô e outro para recolher dados de sensores e enviar as informações a um tablet. Tais 

informações recolhidas podem ser acessadas remotamente, permitindo ao usuário um 

estudo de características do ambiente na qual o robô foi exposto. Nas fases de construção 

do projeto, utilizou-se como base o Ciclo PDCA garantindo uma melhoria constante no 

projeto até a versão final. O protótipo conseguiu para tanto, atender os objetivos, 

utilizando materiais já consolidados no meio educacional e o princípio de melhoria 

contínua, formando uma ferramenta dinâmica e motivadora para aplicação educacional. 

 

Palavras-Chave: LaBoot. Robótica Educacional. Robótica. Plataforma Arduino. 

Educação.  

  



 

 

LABOOT: PHOTOVOLTAIC-POWERED LABORATORY ROBOT FOR 

MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL APPLICATION 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The Educational Robotics is a motivational tool, playful and multidisciplinary, making it 

a good way to add practical knowledge in several areas that compose it. With the problem 

of combining theory with practice courses, this paper conducts a study of educational 

methods involving robotic elements and joins these into one robot, creating a laboratory 

robot, called LaBoot. The same can muster tools capable of assisting and complement the 

teaching of subjects in the fields of electronics, electrical, computer and mechanical. 

Photovoltaic-powered, it uses two Arduino, one to perform the control of the robot and 

another to collect sensor data and send the information to a tablet. Such information 

collected can be accessed remotely, allowing the user to environmental features of study 

in which the robot was exposed. In the project construction phase, it was used based on 

the PDCA cycle ensuring a steady improvement in the project until the final version. The 

prototype was able to do so, meet the objectives, using materials already established in 

the educational environment and the principle of continuous improvement used proved to 

be a dynamic and motivating tool for educational application. 

 

Keywords: LaBoot. Educational Robotics. Robotics. Arduino platform. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

OM a crescente necessidade de melhorias na didática de ensino dentro de cursos de 

engenharia, computação e afins, onde o estudante necessita de atividades práticas 

envolvendo plataformas elétricas/eletrônicas, é importante inserir novas tecnologias para 

atingir um melhor nível de ensino (CAVALCANTE et al., 2014). Tecnologias estas que não 

tragam grandes despesas e que ao mesmo tempo sejam ferramentas que incentivem o estudante, 

constituindo uma atividade lúdica e interativa. 

A Robótica Educacional prática constitui-se numa ferramenta investigativa e lúdica 

onde se emprega a criatividade do discente na criação de soluções de hardware e software 

visando à resolução de um desafio (BARROS et al., 2014). Tal ferramenta pode ser uma solução 

para apresentar conteúdos vistos na teoria de forma prática, obtendo bons resultados (SILVA 

et al., 2015). 

Segundo Silva et al. (2008), a Robótica Educacional caracteriza-se por um ambiente de 

trabalho onde os alunos têm a oportunidade de montar e programar seu próprio sistema 

robotizado, controlando-o através de um computador com softwares especializados. Através da 

robótica, o aprendiz será o construtor de seus conhecimentos por meio de observações e da 

própria prática. Acredita-se que esse processo se dá através de um ensino colaborativo, onde 

parceiros (professores e alunos) construam coletivamente.  

Assim, tem-se a Robótica Educacional como uma importante ferramenta 

multidisciplinar, motivacional e lúdica, o que torna um exímio método para auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem, pois, possibilita a inserção do estudante na cultura digital e transforma 

a informação em conhecimento das mais variadas áreas da ciência (SILVA et al., 2015). 

Neste contexto, adotando o Ciclo PDCA como metodologia, o presente trabalho 

descreve a montagem de um protótipo de robô laboratório a partir da plataforma Arduino com 

o objetivo de reunir ferramentas capazes de auxiliar e complementar o ensino-aprendizagem. 

Para tornar o processo interativo, utilizou-se junto ao robô um tablet capaz de armazenar 

informações, como exemplo, o índice de luminosidade e a temperatura do ambiente em tempo 

real. O software utilizado foi o PLX-DAQ (ferramenta desenvolvida pela Parallax) associado 

ao Microsoft® Excel. Optou-se ainda no decorrer do projeto utilizar energia gerada por um 

painel fotovoltaico, adicionando assim mais um elemento que pode ser usado no ensino e ainda 

tornando o robô um dispositivo sustentável. 

Logo, o robô denominado LaBoot é uma plataforma que permite realizar experimentos 

C 
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práticos que exijam os mais diversos conhecimentos de elétrica, eletrônica e computação com 

o objetivo de estabelecer um ensino prático de maneira mais lúdica para estudantes de cursos 

na área de exatas e engenharias. Para mais, o projeto permite que os dados registrados pelos 

sensores possam ser utilizados para outros meios além da educação. 

 

1.1 Motivação e justificativa 

Por meio da tecnologia é possível estimular o discente a querer aprender de forma mais 

eficiente e eficaz (CAVALCANTE et al., 2014). O uso de ambientes com tecnologia permite a 

criação de novos espaços sociais e contextos educacionais (ALMEIDA, 2003). Alinhado com 

a teoria construcionista defendida por Piaget, autores como Parpet (2008) propõem a ideia de 

que os seres humanos aprendem melhor quando são envolvidos no planejamento e na 

construção dos objetos (SILVA et al., 2015). 

Sendo assim, reunir elementos que associem aplicações práticas com conteúdos teóricos 

em um único projeto forma uma ferramenta com capacidade ampliada para uso educacional e 

multidisciplinar. A robótica é uma área que chama a atenção dos estudantes, isto faz com que 

a vontade de aprender seja mais elevada, e isto é um dos quesitos desejáveis criado pelo projeto 

e um paradigma educacional.  

Logo, o LaBoot foi criado no ensejo de solucionar problemas relativos à falta de 

atividades práticas em cursos de Engenharia e Computação, proporcionando a criação de um 

ambiente multimodal para complementar o ensino e ainda proporcionar um ambiente de teste e 

coleta de dados de sensores em tempo real. Assim, a contribuição de maior relevância flutua 

em torno do seu uso voltado a educação e a aplicação prática possível como consequência, 

considerando as variáveis destacadas anteriormente. Assim têm-se os seguintes pontos como 

forma de justificativa: 

 Melhoria no ensino prático 

 Ferramenta lúdica e interativa 

 Incentivo à pesquisa 

 Ambiente de teste 

 Ampliação para uso na indústria 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo principal do projeto é criar uma plataforma robótica laboratório de cunho 

educacional para ser utilizada como uma ferramenta complementar ao ensino multidisciplinar. 
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Os objetivos específicos a serem alcançados no trabalho são: 

 Criar um robô para aplicação prática e educacional; 

 Montar um ambiente que possibilite realizar testes de elementos eletrônicos 

(sensores e afins); 

 Utilizar o Ciclo PDCA como alternativa de metodologia na confecção do robô; 

 Elaborar publicações cientificas para eventos e/ou revistas nacionais e/ou 

internacionais. 

 

1.3 Trabalhos Relacionados 

Existe na literatura algumas formas de tentar incrementar o aprendizado com 

ferramentas de Robótica Educacional. O principal exemplo de sucesso são os trabalhos 

envolvendo a ferramenta Lego Mindstorms®, no qual pode-se destacar os de Maia et al. (2008), 

Melo (2009), Soares e Borges (2011), Neto et al. (2012) e Procek et al. (2015).  O Lego 

Mindstorms® é uma ferramenta em que se constrói robôs educacionais com blocos de forma 

simplificada e com custo em média de R$2.199, em valores atualizados.  

A ferramenta Lego difere-se do LaBoot por ser utilizada para conceitos básicos em 

disciplinas iniciais  de cursos superiores ou cursos técnicos e até mesmo usado no ensino médio 

para desenvolver a lógica do estudante e aguçar sua curiosidade pelo assunto, pois o mesmo 

possui uma linguagem de fácil utilização e elementos já pré-montados, não necessitando de 

conhecimentos de eletrônica durante a montagem, enquanto o robô laboratório faz uso de 

sensores e atuadores próximos da realidade, logo, necessita-se de um conhecimento prévio de 

elementos de eletrônica, além de utilizar uma linguagem de programação mais próxima da 

usada na indústria. Sendo assim, ambos podem ser ferramentas complementares, no qual o 

LaBoot pode ser utilizado para cursos de Engenharia e Computação aplicado a estudantes que 

já viram a parte básica de lógica. 

Um trabalho interessante é o de Silva e Barreto (2011) que faz a comparação de diversos 

kits educacionais de robótica, destacando-se o kit Tesla de baixo custo. Os kits testados 

diferenciam-se em questões de licença de uso, facilidade, preço e materiais. Desse modo, o 

trabalho mostra opções de kits com bom custo e benefício. Comparando-se todos os kits 

relatados no trabalho de Silva e Barreto (2011), o LaBoot difere-se por ter uma gama de 

sensores e a função de recolher dados e montar tabelas, sendo um diferencial em relação a 

literatura.  
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Outro projeto de interesse e já próximo a ferramenta LaBoot é a pesquisa de Silva et al. 

(2014b), autor do presente trabalho, que serviu como base inicial e motivacional para o 

desenvolvimento do robô laboratório. No trabalho utilizou-se o robô denominado RecArd 

(desenvolvido para reconstrução tridimensional de objetos) com a finalidade de auxiliar e 

complementar o ensino-aprendizagem de disciplinas nas áreas de computação, eletrônica e 

mecânica. Na tentativa de contribuir para uma mudança por meio da viabilização de aulas 

práticas, utilizou-se a plataforma de prototipagem Arduino e através da mesma montou-se o 

robô controlado com um smartphone e com capacidade de desviar de obstáculos. A ferramenta 

apresentou potencialidades que são consideradas relevantes no processo de ensino-

aprendizagem em áreas multidisciplinares. Com base nos experimentos e resultados desse 

projeto, pode-se identificar que o uso da robótica na educação deve ser considerado como 

modelo reformulador do método de ensino. O robô RecArd está apresentado na Figura 1(A). 

Cavalcante et al. (2014), na Figura 1(B), demonstrou a utilização da Plataforma Arduino 

visando a área da matemática, mais precisamente, conteúdos de estatística. Associado ao 

Arduino foi utilizada uma ferramenta de recolhimento de dados (a macro PLX-DAQ). Com tal 

pesquisa, verificou-se a potencialidade da inserção da tecnologia no meio educacional, no qual, 

é possível estimular o discente a querer aprender de forma mais eficiente.  

Figura 1. (A) Robô RecArd e avaliação do mesmo e (B) Circuito esquemático e ambiente de 

recolhimento de dados. 

 
Fonte: SILVA et al., 2014b; CAVALCANTE et al., 2014. 
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A partir dos bons resultados apresentados a ferramenta PLX-DAQ foi vista como uma 

possibilidade de implementação no robô laboratório. Assim, pretende-se reunir as 

potencialidades encontradas nos trabalhos de Silva et al. (2014b) e Cavalcante et al. (2014) e 

ainda adicionar elementos extras para o aprendizado, bem como, produzir a ferramenta 

eliminando as limitações dos trabalhos anteriores, como era o caso das rodas que foram 

substituídas por uma esteira para movimentação do robô.  

 

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho segue com o Capítulo 2 apresentando fundamentação teórica, 

abordando-se conceitos de robótica, Robótica Educacional, LaBoot, Arduino, sensores e 

shields, implementação da energia fotovoltaica, bem como diversos conceitos utilizados no 

protótipo, seguindo tem-se o Capítulo 3 com a metodologia. Em seguida, é apresentado o 

Capítulo 4, composto do estudo de caso da ferramenta durante o processo de construção, 

mostrando características de sua montagem e resultados e subdividindo em desenvolvimento, 

controle e posteriormente discutindo a aplicação educacional e prática do protótipo. Por fim, 

tem-se as considerações finais, apresentando também possíveis trabalhos futuros e contribuição 

científica.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

fundamentação teórica apresentada neste trabalho segue uma ordem abordando os 

seguintes temas: Introdução e a história da robótica, a robótica implementada para 

educação, um robô laboratório denominado LaBoot, conceitos importantes na área de eletrônica 

incluindo os materiais e componentes utilizados para o desenvolvimento do projeto, softwares 

utilizados e forma de alimentação do robô. 

2.1 Robótica: Introdução e história 

O termo robótica se refere a uma parte da ciência e tecnologia que trata da idealização 

e confecção de máquinas controladas, seja manualmente ou automaticamente, com o objetivo 

de realizar alguma atividade específica, substituindo a mão de obra humana e/ou trabalhando 

em conjunto, podendo ainda tratar dos aspectos educacionais, sendo uma ferramenta intuitiva 

para o ensino, nesse caso, intitulado de Robótica Educacional. 

A palavra robô, termo que serviu de base inicial para criação da robótica, e que atribui 

a uma máquina especifica dentro do grupo robótica, foi utilizada pela primeira vez em uma 

peça de teatro (Rossum’s Universal Robots) idealizada por Karel Capek em 1923, tendo como 

origem a palavra checa Robotnik que significa servo. O objetivo na época era apresentar uma 

história de ficção científica, com o foco do desejo humano de construir uma máquina com 

Inteligência Artificial capaz de agir e pensar como o homem (FERRARI et al. 2016). 

Posteriormente, o termo foi mais difundido por Isaac Asimov, na obra de ficção científica, “Eu, 

Robô”, em 1950 (BARROS, 2008). 

Na época, surgiram muitos críticos quanto a ideia da robótica, mesmo sendo algo tratado 

como ficção, alguns disseram que os robôs poderiam destruir a humanidade e que seriam as 

máquinas de um futuro apocalíptico. Opondo-se a todos os críticos, Asimov acreditava que o 

robô seria uma peça útil para a humanidade, podendo auxiliar em diversas tarefas e deixando a 

humanidade com um tempo mais livre para lazer (BARROS, 2008). Dessa forma, o mesmo 

criou as três leis da robótica e depois acrescentou a quarta lei, que seria a chamada lei zero, 

criada em 1984 (FERRARI et al. 2016), sendo estas apresentadas nos tópicos a seguir. 

1. “Um Robô não pode ferir um ser humano ou, permanecendo passivo, deixar um 

ser humano exposto ao perigo”; 

A 
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2. “O Robô deve obedecer às ordens dadas pelos seres humanos, exceto se tais 

ordens estiverem em contradição com a primeira lei”; 

3. “Um Robô deve proteger sua existência na medida em que essa proteção não 

estiver em contradição com a primeira e segunda leis”; 

4. “Um Robô não pode causar mal à humanidade nem permitir que ela própria o 

faça”. 

Depois de toda história de ficção, a robótica começou a ser difundida de fato, durante a 

terceira revolução industrial (Século XX), com o pai da robótica industrial, George Devol 

(1912-2011). Baseado na ficção, Devol criou décadas mais tarde máquinas eletromecânicas, o 

seu trabalho levou ao desenvolvimento do primeiro robô industrial denominado Unimate, um 

precursor das máquinas que automatizaram as linhas de montagem (MALONE, 2011).  

 

2.2 Robótica Educacional 

A Robótica Educacional é uma ferramenta multidisciplinar, com capacidade de 

promover atividades motivacionais e lúdicas ao estudante. Isto possibilita a inserção na cultura 

digital e a transformação da informação recebida em conhecimento das mais variadas áreas da 

ciência e tecnologia (SILVA et al., 2015). 

O matemático americano Seymour Papert, inspirado nos ideais de Piaget, sugeriu em 

meados de 1960 que os computadores poderiam ser utilizados como ferramenta para 

potencializar criatividade e a aprendizagem das crianças (OUCHANA, 2015). Assim, Papert 

desenvolveu o construcionismo, baseando-se na ideia de que o aluno seja o construtor do seu 

conhecimento por meio de descobertas ligadas a um produto palpável.  

Em 1980, Papert criou um robô na forma de tartaruga de solo, no Instituto de 

Massachusetts (MIT), para ensinar crianças (OUCHANA, 2015).  Tal criação influenciou 

outros autores e, a ideia de utilizar um robô para o ensino foi estendida a vários perfis 

profissionais e níveis de ensino. 

Atualmente a robótica educacional vem ganhando destaque com o aumento da inserção 

de novas tecnologias no campo educacional, isso deve-se ao fato da necessidade de renovação 

educacional que ocorre em escala global (SILVA et al., 2016). Observando o paradigma 

educacional defendido por Nicolodi e Nunes (2000), mostrou-se que a atividade educacional 

está acompanhando essa evolução tecnológica, o que propiciou o surgimento e expansão do 

conceito de “novas tecnologias educacionais” (LEVY & DA COSTA, 1993).  
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Destarte, é perceptível o potencial da robótica educacional como ferramenta 

multidisciplinar, posto que a construção de protótipos possibilita criar uma forma de fazer com 

que o aluno questione e seja capaz de relacionar diferentes conhecimentos e aptidões de forma 

a solucionar um problema (SILVA et al., 2016). A busca por soluções estimula o espírito 

investigativo, motivado pela curiosidade, e permite ao aluno extrapolar os conhecimentos 

individuais de cada disciplina. A robótica, então, tem a tarefa de construir uma ponte de ligação 

interdisciplinar visando à construção do conhecimento coletivo através da aplicação com 

elementos próximos a realidade (SANTOS et al., 2010). 

 

2.3 Plataforma Arduino 

 

2.3.1 Conceito do Arduino  

O primeiro modelo do Arduino surgiu na Itália no ano de 2005 (SILVA et al., 2014a) e 

tinha como objetivo criar uma plataforma de prototipagem eletrônica capaz de efetuar o 

controle de projetos e protótipos educacionais, sendo feita de forma que tivesse baixo custo e 

que seu uso fosse mais simples e acessível ao usuário (SILVA et al., 2014b).  

A plataforma Arduino adotou a licença open-source facilitando a criação de vários 

outros modelos de plataformas com a mesma finalidade. Baseada em hardware e software com 

foco nas áreas de automação e robótica (CAVALCANTE et al. 2014), a mesma permite 

adicionar diversos tipos de componentes eletrônicos de acordo com o que o usuário deseja fazer 

e realiza o controle desses componentes, por exemplo, medidores de corrente e/ou tensão 

automatizado, controle de LED, obtenção de valores de temperatura, entre outras 

possibilidades. 

2.3.2 Modelos e especificações 

A plataforma utiliza como base um microcontrolador ATMEGA1 AVR que tem como 

função gerenciar o fluxo de informações de maneira controlada por uso de software (SILVA et 

al., 2014a). O software é programado pela IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) 

desenvolvida pela equipe do Arduino com base no Processing2, utilizando estruturas básicas 

                                                
1ATMEGA: Modelo de Chip Microcontrolado fabricado pela marca ATMEL e um dos pioneiros na utilização de 
memória flash para armazenamento de programação (SILVA et al., 2014a). 
2 Processing: Linguagem de Programação de código aberto e uma IDE desenvolvida no MIT Media Lab tendo 

como objetivo ensinar programação com um contexto visual facilitado o aprendizado (SOUZA, 2016). 
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do C/C++. A Figura 2 mostra a placa Arduino do tipo UNO mais difundida e conhecida no 

mercado. 

Figura 2. Placa Arduino UNO R3. 

 
Fonte: SILVA et al., 2014c. 

No mercado existem diversos modelos de Arduino, no qual é possível programá-los da 

mesma forma utilizando a IDE padrão, ou até mesmo, algumas IDE’s feitas por terceiros com 

modificações. No entanto, o foco do LaBoot é no Arduino UNO R3 e na BlackBoard Pro Mini. 

O Arduino UNO R3 é a versão feita na Itália e que é do tipo mais simples de se trabalhar e 

comum na literatura e comércio. Já, a BlackBoard Pro Mini é uma placa de tamanho reduzido 

que utiliza o mesmo controlador do Arduino UNO e possui especificações semelhantes, mas 

devido ao seu tamanho e aspectos é uma placa pronta para projetos finais, permitindo que o 

projetista faça as devidas soldagens e monte o circuito do seu jeito, esta é construída pelo grupo 

RoboCore e sua construção é permitida devido o modelo de licença do Arduino. A Figura 3 

apresenta a BlackBoard e sua placa de comunicação USB (RC FTDI) para efetuar a 

programação junto a IDE do Arduino. 

Figura 3. (A) BlackBoar Pro Mini e (B) Placa RC FTDI para programação. 

 

Fonte: ROBOCORE, 2016. 

Outros modelos mais comuns de Arduino são listados na Figura 4. Dá-se destaque ao 

modelo Arduino Mega que possui mais portas quando comparada ao modelo UNO, 



25 

 

 

possibilitando a adição de mais sensores e componentes. Tem-se também Arduino de pequeno 

porte como o MiniPro (semelhante a BlackBoard Pro Mini), que são utilizados, por exemplo, 

na construção de drones. Outros Arduino não-oficiais também dominam o mercado, sendo a 

maioria com preço mais baixo do que o fabricado na Itália, mas seguindo o mesmo esquema de 

construção liberado pela equipe oficial do Arduino.  

Figura 4. Diversos Modelos de Arduino. 

 
Fonte: SILVA et al., 2014c. 

Sobre a placa Arduino UNO R3, esta possui um microcontrolador ATmega 328, 14 

entradas/saídas digitais, sendo que 6 podem ser utilizada com PWM (Modulação de Largura de 

Pulso). Válido destacar que o PWM possibilita o controle de potência ou velocidade. A placa 

também possui 6 entradas analógicas. 

Os pinos analógicos servem para conectar sensores, módulos, realizando a conversão 

do sinal analógico do componente sensor para valores digitais (1024 valores). Basicamente é 

utilizado para entrada dos dados. Com relação aos pinos digitais podem-se conectar 

componentes eletrônicos e mecânicos suportando entrada e saída, cada porta possui tensão de 

5V e suportam valores 1 (High) e 0 (Low). 

Quanto a alimentação de energia, o Arduino UNO R3 faz uso de um regulador de tensão 

para evitar que danifique a placa ao inserir uma tensão maior. O fabricante recomenda utilizar 

uma fonte de entrada de 7V à 12V (ROBOCORE, 2016). Para valores maiores, o regulador 

passa a aquecer reduzindo tempo de sua vida útil ou até mesmo queimando a depender do valor 

de tensão. Parte da energia serve também para alimentar os pinos que liberam tensão para os 

componentes, sendo os pinos de 5V e 3.3V. A Figura 5 apresenta os detalhes mencionados, 

dentre outros. 
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Figura 5. Detalhes importantes a respeito do Arduino UNO. 

 
Fonte: SOUZA, 2013. 

Na Tabela 1 apresentada a seguir são listadas as especificações de todos os componentes 

mencionados anteriormente. Ressalta-se que a BackBoard Pro Mini segue o mesmo princípio e 

especificações próximas ao Arduino UNO R3, entretanto, com tamanho reduzido e foi utilizada 

para efetuar o controle dos motores, economizando espaço na base primária do protótipo.  

Tabela 1. Especificações do Arduino UNO R3. 

Tipo de Características Especificações 

Microcontrolador ATmega 328 

Pinos Digitais 14 

Pinos Analógicos 6 

Tensão de Operação 5V 
Tensão de Entrada (Recomendado) 7-12V 

Tensão de Entrada (Limite) 20V 

Corrente DC por pino 40mA 

Corrente DC para pino de 3.3V 50mA 

Memória Flash 32KB (Com 0.5KB ocupados pelo Bootloader) 

SRAM 2KB 

EEPROM 1KB 

Velocidade de Clock 16MHz 

Temperatura (Recomendada) 10° à 60° 

Tamanho 5.3cm x 6.8cm x 1.0cm 

Peso 25g 

Fonte: ROBOCORE, 2016. 
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Pode-se resumir o funcionamento do circuito da placa Arduino de acordo com a Figura 

6. Basicamente, uma fonte de alimentação fornece energia a placa, que realiza a filtragem e 

regulação da tensão fornecida em duas linhas (5V e 3,3V) disponíveis para alimentação de 

sensores e atuadores. O microcontrolador é responsável por efetuar todo controle da placa 

através do firmware programado, dando destaque aos pinos de entradas e saídas que são os 

locais onde se conectam os dispositivos eletrônicos e/ou mecânicos. 

Figura 6. Esquema de Funcionamento Geral do Arduino. 

 

Fonte: PORTELLA, 2016. 

 

2.3.3 Sensores, shields, módulos e atuadores 

No Arduino se trabalha com diversos tipos de componentes eletrônicos e mecânicos, o 

que o faz ser uma ferramenta para aprendizagem. Destacam-se os componentes no campo da 

eletrônica do tipo sensores, shields e módulos, e no campo da mecânica os atuadores. 

Sensores são elementos sensíveis à alguma forma de energia presente no ambiente 

(WENDLING, 2010). Pode-se destacar no caso da aplicação no Robô Laboratório, os sensores 

de temperatura (LM35), o sensor de luminosidade (LDR) e o sensor ultrassônico (sensor de 

distância). Ambos são sensores com boas aplicações na literatura e os mais usuais. Pode-se citar 

os trabalhos de Cavalcante et al.  (2014) e Silva et al. (2014a), com aplicações de tais sensores, 

nos respectivos casos. A Figura 7 mostra os sensores mencionados. 
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Figura 7. Sensores principais utilizados no LaBoot. 

 

Fonte: SILVA et al., 2014c. 

Quanto aos shields, são equipamentos importantes em determinadas tarefas com 

Arduino, pois os mesmos são complementos que facilitam bastante os projetos. Em sua 

essência, são placas que ficam conectadas em cima do PCB do Arduino estendendo funções, 

tendo como objetivo fornecer capacidades extras com baixo custo. Como exemplo, tem-se o 

famoso Xbee e controladores de motor (Ponte H), como o L293D. A exemplo do controlador 

de motor (Ponte H), como o Arduino só repassa tensões de 5V e 3.3V em seus respectivos 

pinos, o shield é uma forma de fornecer energia extra aos motores, maior do que o Arduino 

suportaria.  

No caso do LaBoot é utilizado um circuito com controlador (L298N) que não fica 

encaixado no PCB (Placa de Circuito Impresso) apesar de ter função parecida com estes Shields, 

pois devido o controlador suporta um maior valor de tensão, o mesmo necessita de um 

dissipador, isso faz com que não consiga utiliza-lo na forma de Shield. Logo, ao invés de colocá-

lo em cima da placa, foi interligado por meio de jumpers. A Figura 8 mostra modelos de shield 

existentes no mercado.  

Figura 8. Exemplos de Shields comuns no mercado. 

 

Fonte: SILVA et al., 2014c. 
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Os módulos, são ferramentas capazes de adicionar novas funções ao Arduino, só que os 

mesmos ficam conectados por jumpers ao invés de ficar em cima do PCB. Destacam-se no 

mercado módulos de comunicação sem fio, bluetooth e relé.  

No projeto LaBoot, pode-se destacar o módulo bluetooth HC-06, utilizado na 

comunicação entre o robô e o smartphone para o controle por voz ou keypad (interface de 

controle no touch do smartphone). A Figura 9 mostra os exemplos de módulos citados. 

Figura 9. Exemplos de Módulos para Arduino. 

 
Fonte: SILVA et al., 2014c. 

Por fim, tem-se também os atuadores. Estes atuam de forma muitas vezes contrária aos 

sensores, pois são capazes de transformar sinais elétricos recebidos em alguma variável do 

sistema controlado, por exemplo, tem-se motores DC’s, servomotor, ambos utilizados no 

LaBoot para movimentação do robô. Normalmente, os atuadores são os dispositivos que mais 

consomem energia em projetos com Arduino. A Figura 10 mostra alguns modelos de atuadores. 

Figura 10. Exemplos de atuadores. 

 
Fonte: SILVA et al., 2014c. 

 

2.3.4 IDE e Programação 

O Arduino pode ser programado de forma simplificada utilizando sua IDE. Sendo uma 

alternativa de uso muito mais fácil e de rápida programação em relação a outros controladores, 

como a família PIC (peripheral interface controller) que utiliza uma linguagem de programação 
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mais complexa e que necessita de um gravador para implementar no controlador, gerando um 

custo mais elevado. Isto faz com que seja uma excelente opção para aplicação educacional. 

A IDE do Arduino, conforme apresenta a Figura 11, pode ser encontrada de forma 

gratuita no site do fabricante, existindo versões que não necessitam de instalação e servem para 

praticamente todos os sistemas operacionais (Windows, Linux e MacOS), bastando apenas 

extrair o conteúdo compactado, assim a IDE fica pronta para uso.   

Figura 11. IDE do Arduino. 

 
Fonte: SCHMITT, 2013. 

A IDE é dividida em quatro partes importantes que serão descritas de cima para baixo. 

Na primeira parte, tem-se um menu com funções básicas do programa, como abrir um arquivo, 

exibir exemplos e salvar em File, também opções de copiar, comentar e identar código em Edit; 

na opção Sketch pode-se importar bibliotecas, verificar e compilar, em Tools tem-se a opção de 

selecionar o modelo de Arduino, bem como a opção de abrir o Serial Monitor (janela que 

permite visualizar os dados obtidos pelos sensores), visto na Figura 12, e a opção ajuda (Help). 

Na segunda parte, destaca-se os botões na seguinte ordem: verificar o código, realizar 

upload (gravação), novo projeto, abrir projeto, salvar projeto e um botão para abrir o Serial 
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Monitor. Na terceira parte, tem-se o campo para digitar todo o código. Por fim, existe uma 

janela que exibe informações a respeito do código, se está certo ou errado. 

Figura 12. Serial Monitor do Arduino. 

 

A linguagem de programação do Arduino, utiliza elementos baseados no C/C++, que 

faz com que se torne uma linguagem muito próxima das utilizadas em disciplinas nos cursos de 

engenharias e possibilite sua aplicação educacional. Aprendendo o básico sobre a estrutura e 

funções de programação, se torna simples a realização de qualquer projeto. 

O código do Arduino tem em sua estrutura básica três partes importantes. Na primeira 

parte, adicionam-se as bibliotecas (para incrementar comandos e facilitar a escrita do código), 

caso esteja utilizando alguma no projeto, e declara-se as variáveis envolvidas e portas 

associados.  

Na segunda parte, tem-se o “void setup ( ) {}”, que serve para realizar configurações 

gerais no projeto como, por exemplo dizer velocidade da comunicação serial, quais dispositivos 

são saídas (output) e quais são entradas (input), bem como o que vai começar no estado ligado 

ou desligado. Tudo isso escrito entre colchetes.  
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Por fim, é dado destaque ao “void loop ( ){}”, função que ficará realizando o que o 

projeto propõe lendo de forma constante o código da operação dentro de um laço. A seguir tem-

se algoritmo considerado o “Hello, World!” do Arduino, com as funções citadas. Este serve 

para acender e desligar o LED de porta número 13, presente por padrão na placa Arduino UNO, 

de forma automática. 

Algoritmo 1: Hello, World!   
1:    

2: int led = 13; 

3:  

4: // Rotina de Instalação, configurações 

5: void setup() {                 
6:   pinMode(led, OUTPUT);     //LED é uma saída 

7: } 

8:  

9: // Rotina de Repetição, Laço 

10: void loop() { 

11:   digitalWrite(led, HIGH);   // Acender o LED 

12:   delay(1000);               // Mantém aceso por 1000ms 

13:   digitalWrite(led, LOW);    // Desligar o LED 

14:   delay(1000);               // Mantém desligado por 1000ms 

15: } 
 
 

2.4 Esteira do tipo Lagarta 

A esteira do tipo lagarta, escolhida para uso no projeto, destaca-se por possibilitar 

aumento da área de contato com o solo e, consequentemente, melhora a tração do robô. Este 

mesmo tipo de esteira é utilizada em tanques de guerra por facilitar a passagem por obstáculos 

que rodas comuns não conseguiriam, como em terrenos com baixa capacidade de sustentação 

ou alagados (BRINO, 2008).  

A escolha da esteira do tipo lagarta foi devido a experiência com testes e aplicações com 

o robô RecArd (SILVA et al., 2015) no qual viu-se que as quatro rodas possuíam dificuldade 

em realizar curvas e passar por obstáculos simples. Com a esteira, o protótipo LaBoot eliminou 

parte dessas dificuldades, e até redistribuiu melhor o peso do robô e seus componentes sobre a 

esteira. A Figura 13 apresenta a esteira do tipo lagarta escolhida para o projeto. 
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Figura 13. Esteira do tipo Lagarta com motores implementados utilizada no Projeto e Ponte 

H. 

 

 

2.5 Sistema de Direção Diferencial 

Para movimentação do robô é utilizado o sistema de direção diferencial (SSD) que é um 

sistema de direção mais simples para um robô terrestre (PARDINI, 2016). O SSD é composto 

de duas rodas (fixas, não direcionais) ou esteiras em paralelo, controlados por motores distintos 

(BRINO, 2008). Neste caso, tem-se as seguintes relações teóricas para o movimento, 

considerando a velocidade do motor esquerdo (Ve) e a velocidade do motor direito (Vd): 

 Vd = Ve = 0: Tem-se o robô parado; 

 Vd = Ve ≠ 0: Tem-se o robô com movimento em linha reta; 

 Vd = |-Ve| ou |-Vd| = Ve: Tem-se o robô girando em todo do seu próprio centro; 

 Vd > Ve: Ponto de giro para a direita (forma de arco); 

 Ve > Vd: Ponto de giro para a esquerda (forma de arco); 

Destaca-se que na prática a diferença de velocidade entre um motor e outro causa o giro 

do robô. Negativamente, o SSD é sensível e qualquer pequena distração do usuário que está 

controlando ou erro de programação resultará em trajetórias diferentes (BRINO, 2008). 

 

2.6 Conexões Bluetooth e Acesso Remoto 

O LaBoot é um projeto que utiliza como base para comunicação com o smartphone a 

tecnologia bluetooth, o que permite o controle do robô, seja através de comando de voz ou 

comando com touch. Ao mesmo tempo, outra tecnologia para interligar o sistema do LaBoot e 
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o usuário pode ser o acesso remoto, utilizado para obter o acesso ao tablet do robô que contém 

todas as informações dos sensores, permitindo sobretudo, programar a distância. 

2.6.1 Conexão bluetooth para controle do robô 

A conexão via bluetooth é uma tecnologia de baixo custo que possibilita a conexão sem 

fio através de um enlace de rádio com baixo alcance, sendo desenvolvida com objetivo principal 

de substituir cabos associados a dispositivos periféricos (OLIVEIRA, 2003). 

A conexão é algo que pode ser encontrada em praticamente todos os smartphones atuais, 

permitindo que o usuário que tenha qualquer aparelho com a mesma, consiga parear com o 

módulo bluetooth do LaBoot e efetue o controle, seja pelo software padrão escolhido e 

configurado para o protótipo (TxCom3) ou qualquer terminal do aparelho. Além disto, o módulo 

bluetooth foi escolhido devido possuir uma programação mais simplificada que outras 

ferramentas, como Xbee (Shield Wireless), facilitando o entendimento do código para aplicação 

educacional. 

O módulo bluetooth utilizado é o mesmo apresentado anteriormente na Figura 9. O 

modelo é o HC-06, de baixo custo, tem quatro pinos (VCC, GND, RX e TX) e recebe uma 

tensão que pode variar de 3.3V à 6V. Os pinos RX e TX são responsáveis pela recepção e 

transmissão do sinal desejado pelo módulo. É importante observar que no caso do projeto o 

funcionamento do módulo HC-06 é no modo slave (escravo), ou seja, o mesmo recebe a 

conexão de outro dispositivo. Estes comandos são repassados ao Arduino e são responsáveis 

por determinada ação efetuada pelo robô. 

2.6.2 Acesso remoto via rede para controle e monitoramento de informações 

Para controlar e monitorar o fluxo de informações obtidas pelos sensores e enviar de 

forma automática para uma planilha, pode ser feito acesso remoto por meio de softwares 

existentes no mercado, sendo muitos destes softwares disponibilizados de forma gratuita. Para 

o LaBoot o acesso foi realizado utilizando o TeamViewer4.  

Realizando o acesso, torna-se possível tirar fotos do ambiente com a câmera frontal (2 

megapixels) do tablet a qualquer momento e local desde que possua acesso à internet. A Figura 

14 apresenta uma foto tirada via acesso remoto. A imagem perde um pouco a qualidade devido 

                                                
3 TxCom: Um terminal para porta serial virtual bluetooth feito para o Windows Phone. Desenvolvido pela equipe 

Skynett e disponibilizado de forma gratuita que permite criar uma interface que envia comandos por bluetooth 

(SILVA et al., 2016). 

 
4TeamViewer: Software que permite realizar acesso remoto em computadores e servidores, oferecendo suporte à 

diversos tipos de plataforma, existindo versões pagas e gratuitas (SILVA et al., 2016). 
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ao acesso remoto, mas ao transferi-la, a sua qualidade volta a ser a original. 

Figura 14.  Foto registrada via acesso remoto. 

 

2.7 PLX-DAQ: Sistema para coleta de dados 

O PLX-DAQ (Parallax Data Acquisition tool) é um software add-in criado pela 

Parallax que permite adquirir até 26 canais de dados através de microcontroladores da Parallax 

e armazenar em colunas do Microsoft Excel (PARALLAX, 2016). O propósito do software é 

ajudar a coletar dados de microcontroladores, quando conectados em uma entrada serial, em 

tempo real e facilitar a sua organização. 

Apesar de não ser feito para Arduino, suas características e trabalhos com 

microcontroladores fazem com que o programa suporte o uso de outras marcas e modelos. 

Destaque pela simplicidade em sua programação, motivo da escolha. A programação para 

Arduino é feita adicionando simples linhas de código mostradas no exemplo a seguir. 

Algoritmo 2: Hello, World !   
1:    

2: const int sensorldr  = A1; //Porta do Sensor de Luminosidade 

3:   int valorldr  = 0; //Valor inicial da luminosidade 
4:   int Led = 10; //Porta do LED 

5:    void setup() {  //Função responsável pelas configurações do hardware arduino 

inicialmente 

6:   Serial.begin(9600); //Taxa de dados da transmissão serial 

7:   pinMode(Led, OUTPUT); //Indica que o LED é uma saída 

8:   Serial.println("CLEARDATA"); /*Primeiro comando PLX-DAQ: Limpa a tabela 
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no excel */ 

9:   Serial.println("LABEL, Hora, Luminosidade"); /* Segundo comando PLX-DAQ: 

Cria estas colunas no excel. Obs. Manter a função LABEL */ 

10:   } 

11:  

12:    void loop() { //Função responsável pelas rotinas que serão realizadas 

13:   valorldr  = analogRead(sensorldr); //Ler o valor do Sensor de Luminosidade 

14:   delay(1000); 

15:   Serial.print("DATA,TIME,"); /* Terceiro commando PLX-DAQ: Escreve a data 

depois a hora na LABEL. As colunas são separadas por vírgula, todos os dados a 

seguir serão postos depois, na terceira coluna e assim por diante se tiver mais valores. 
*/ 

16:  Serial.print(analogRead(sensorldr)); //Comando que envia o valor obtido pelo 

sensor à porta serial. 

17:   if (valorldr<150){ //Função responsável por acender o LED em baixa 

luminosidade 

18:      digitalWrite(Led, HIGH);  //Ligar Led. 

19:   } 

20:   else { 

21:     digitalWrite(Led, LOW); //Desligar Led. 

22:   } 

23:   } 
24:  

 
 

Para realizar a coleta de dados é necessário abrir a planilha responsável pela macro do 

PLX-DAQ e posteriormente aceitar a habilitação da macro, na sequência a interface mostrada 

na Figura 15 será exibida para realizar o procedimento que poderá ser feito pelo touch do tablet 

ou através do acesso remoto. Todas as configurações da interface ficam configuradas de forma 

padrão, não sendo necessário fazer alterações. 

Figura 15. Interface do PLX-DAQ. 

 
Fonte: CAVALCANTE et al., 2014. 
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2.8 Energia Fotovoltaica para alimentação do protótipo 

A principal limitação observada nos primeiros esboços do projeto e em trabalhos 

anteriores foi a forma de alimentação de energia do robô. Inicialmente era necessário um 

número excessivo de pilhas (8 pilhas de 1.5V mais uma pilha de 9V) os quais precisavam ser 

trocadas constantemente. Para solucionar tal problema, foi adicionado um painel fotovoltaico 

(5W) com uma bateria selada que armazena a energia gerada. Por consequência, observou-se 

também que a inserção desse tipo de sistema possibilitaria ensinar características e circuitos de 

um sistema fotovoltaico, adicionando mais um elemento ao laboratório.  

No que se refere a placa fotovoltaica, tem-se o aproveitamento da geração de energia 

através da conversão direta da energia solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. 

Segundo Green et al. (2000 apud ANEEL, 2005) o efeito fotovoltaico decorre da excitação dos 

elétrons de alguns materiais na presença da luz solar (ou outras formas apropriadas de energia). 

Entre os materiais mais adequados para a conversão da radiação solar em energia elétrica, os 

quais são usualmente chamados de células solares ou fotovoltaicas, destaca-se o silício. 

As pesquisas apresentadas por Tiba (2000) indicam que áreas localizadas no Nordeste 

do Brasil possuem valores de radiação solar anual média comparáveis às melhores regiões do 

mundo. Sendo estes um dos fatores levados em consideração para escolha do sistema. 

No presente trabalho, o sistema fotovoltaico utilizado alimenta motores e o Arduino. 

Assim, o projeto consegue funcionar durante todo dia se exposto ao sol e ainda com a energia 

armazenada na bateria, conseguindo uma autonomia de aproximadamente 2 horas e 30 minutos 

(podendo variar dependendo do uso) para períodos noturnos ou com pouca ou nenhuma 

irradiação solar. 

A Figura 16 apresenta o diagrama com os equipamentos utilizados para geração de 

energia do robô. Primeiro, tem-se um módulo fotovoltaico que é composto por células solares 

de silício responsáveis por captar a luz do sol que será convertida em energia elétrica com tensão 

contínua. Posteriormente, a energia gerada é repassada ao controlador de carga (regulador de 

carga) do tipo PWM (Pulse Width Modulation) que é responsável pelo gerenciamento do 

processo de carga e descarga da bateria. Sendo assim, monitora-se a carga da bateria e controla-

se a mesma de forma a fornecer a carga aos motores e ao Arduino, não permitindo que a bateria 

atinja um nível crítico de carga. 
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Figura 16.  Diagrama do sistema fotovoltaico de tensão continua. 

 
Fonte: CARNEIRO, 2009. 

 

É importante destacar o ótimo custo e benefício que este procedimento proporcionou ao 

projeto. O investimento foi de cerca de R$350,00 pelo conjunto completo que contempla um 

módulo fotovoltaico, um controlador de carga e uma bateria; ressalta-se que o módulo 

fotovoltaico possui uma garantia de operação dada pelo fabricante de 25 anos. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Robótica Educacional é uma importante ferramenta multidisciplinar, motivacional e 

lúdica, o que torna um exímio método para auxiliar no processo de ensino que necessita 

de melhoria constante. Relacionando a melhoria constante em programas de ensino e na 

tecnologia, o presente trabalho traz uma abordagem de metodologia um pouco diferente do 

padrão, utilizando-se do Ciclo PDCA. Com isso, é possível começar um ciclo sob um problema 

indesejável durante algum processo e com esse ciclo tentar corrigir determinado problema e 

depois aperfeiçoá-lo com o foco na qualidade. 

O Ciclo PDCA em seu idioma de origem significa: Plan (Planejar), do (fazer), check 

(checar), act (agir) e foi desenvolvido nos Laboratórios da Bell Laboratories-EUA por Shewhart 

em 1930, e popularizado com a ajuda de Deming em trabalhos desenvolvidos no Japão 

(NASCIMENTO, 2011). Um dos focos é a busca pela melhoria contínua. De acordo com 

Campos (2004), o Ciclo PDCA é um caminho para se atingir as metas.  

Para tanto, envolvem-se etapas que seguem um ciclo de acordo com a essência da sigla 

PDCA. A Figura 17 apresenta o ciclo e logo depois é descrito cada etapa aplicada na criação 

do LaBoot. Dentro dessas etapas utilizam-se métodos tradicionais como, por exemplo, a 

pesquisa aplicada e a pesquisa experimental, bem como, métodos diferenciados como 5W2H, 

ferramenta prática que permite identificar dados e rotinas dentro de um projeto (LISBÔA e 

GODOY, 2012).  

Figura 17. Modelo do Ciclo PDCA. 

 

Fonte: ZUMBACH e MORETTI, 2016. 

 

A 
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 P = Plan (planejamento): Tem como objetivo estabelecer metas, nessa etapa foi definido 

um plano de ação para criação do LaBoot. Para tanto, utilizou-se inicialmente a proposta 

do 5W2H (What, Why, Where, When, Who, How, How Much), no processo foram 

utilizadas perguntas na ordem da sigla as quais eram respondidas com base no problema 

inicial identificado e na proposta da criação da ferramenta. Como embasamento foi 

realizado uma pesquisa aplicada, verificando na literatura ferramentas relacionadas. Na 

volta do ciclo, depois de elaborado o primeiro protótipo foi realizada uma abordagem 

de solução de problemas e estabelecidas novas diretrizes. Esse processo foi realizado 

até a geração do produto final. 

 D = Do (fazer, execução): Refere-se a parte que é colocado em prática as tarefas 

planejadas. 

 C = Check (checagem, verificação): Nessa etapa é realizado o monitoramento e a coleta 

de dados para verificar se está tudo funcionando em conformidade com o planejado e 

construir os relatórios sobre os processos. Aqui é aplicada a pesquisa experimental, ou 

seja, são definidas as variáveis que influenciam os resultados e coletado os efeitos que 

estas produzem no experimento, verificando os pontos positivos e negativos. 

 A = Act (ação): Etapa que serve para tomar providencias de correção ou melhorias de 

acordo com os resultados coletados na checagem. 

Logo, a metodologia do trabalho se estendeu como apresentada nos tópicos anteriores. 

Quanto ao LaBoot, o mesmo foi sendo aprimorado com o auxílio do Ciclo PDCA durante dois 

anos. A escolha do Ciclo PDCA se deu por ser uma ferramenta de melhoria contínua que garante 

a qualidade de projetos por definir etapas, além disso, o processo educacional também é algo 

que está em constante melhoria. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

presente seção contempla o desenvolvimento do projeto e a apresentação dos resultados 

obtidos. Na mesma, mostra-se o LaBoot, a utilização da melhoria contínua através do 

Ciclo PDCA na criação do projeto, formas de controle do protótipo, sua utilização de forma 

educacional e outros resultados obtidos com o uso do robô.  

4.1 LaBoot: Um Robô Laboratório 

No contexto educacional, o LaBoot caracteriza-se como um recurso pedagógico 

complementar que possibilita as seguintes aplicações: atividades práticas nas áreas de 

engenharias, computação, matemática, estudo das caraterísticas físicas do ambiente e 

principalmente estudos estatísticos. Todo sistema implantado no robô energizado por um painel 

fotovoltaico, proporciona visualizar e coletar dados de dispositivos eletrônicos, computacionais 

e mecânicos, tornando assim um laboratório dinâmico e motivador para o estudante. 

O LaBoot tem como princípio a melhoria contínua e durante o seu processo de 

construção pode-se verificar diversas alterações até chegar a versão final. A Figura 18 apresenta 

o modelo tridimensional criado no SketchUP Make da versão final do protótipo. Destaca-se o 

Sistema Fotovoltaico, o tablet para coleta de dados, a base primária (localização de itens de 

controle do robô) e a base secundária (localização de itens para realização de práticas e coletas 

de dados). 

Figura 18. Modelo 3D do LaBoot em sua versão final. 

 

 

A 
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4.2 Desenvolvimento do protótipo e utilização do Ciclo PDCA 

O desenvolvimento do protótipo iniciou-se através da observação de resultados e 

modelos de trabalhos que já tinham sido criados e aplicados na educação com bons resultados, 

sobretudo, o RecArd (SILVA et al., 2014b) e o uso do Arduino e PLX-DAQ (CAVALCANTE 

et al., 2014) que serviu de base para implementar a função principal do laboratório, isto é, a 

coleta de dados vindos dos sensores. Posteriormente, várias análises foram feitas focando no 

Ciclo PDCA em busca de melhorias. Inicialmente o LaBoot utilizou os materiais listados da 

Tabela 2. 

Tabela 2. Materiais utilizados para construção do protótipo. 

QUANTIDADE MATERIAIS 

02 Placa Arduino UNO R3 

02 Mini-Protoboard 

02 Motores DC 12V com caixa de Redução 

01 Par de Esteira de plástico 

01 Chassi composto por duas bases 

01 LED branco 

01 Módulo Ponte H L298N  

01 Módulo Bluetooth HC-06 

01 Servomotor HXT900 

01 Suporte em Acrílico para Sensor Ultrassônico 

01 Buzzer (Piezoelétrico) 

01 Sensor Ultrassônico 

01 Sensor de Temperatura LM35 

01 Sensor de Luminosidade LDR 

01 Bateria de 9V Alcalina para alimentar Arduino 

01 Conjunto de 8 pilhas AA para alimentar motores 

- Resistores, Conectores e Fios 

01 Tablet CCE TF74W – Windows 10 

01 Smartphone Nokia Lumia 925 

 

Realizando o uso do robô durante um determinado período, tentou-se observar formas 

de melhorias. O projeto apresenta três fases com alterações de suma importância obtidas no 

processo de melhoria contínua aplicando o ciclo PDCA. A primeira versão do robô é 

apresentada na Figura 19. 
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Figura 19. Vistas (A) Frontal, (B) Lateral, (C) Frontal com visão dos motores e (D) Superior 

da primeira fase do LaBoot. 

 
 

Na etapa “plan”, foi idealizado o projeto conforme a problemática, e na etapa “do”, 

construído. O robô é dividido em duas partes: de baixo para cima tem-se a primeira base, 

também chamada de base primária e, em seguida, tem-se a segunda base, também denominada 

base secundária. Em cada uma dessas bases possui um Arduino. O primeiro é responsável pelo 

controle do robô e o segundo por receber e controlar o fluxo de dados dos sensores. 

Os primeiros testes do protótipo realizados na etapa “check” apresentaram 

funcionamento conforme o desejado, conseguindo obter os dados do LM35 e LDR, bem como, 

conseguindo controlar o robô de forma satisfatória. Mas, durante os testes seguintes, percebeu-

se que o tablet CCE TF74W apresentava problema de aquecimento no decorrer do uso, 

resultando em congelamento das tarefas, tendo que recorrer a etapa “act”, buscando correções. 

No primeiro ciclo de melhorias verificou-se no mercado outras soluções para substituir o tablet, 

e neste ensejo encontrou-se o Transformer Book T100TA.  

Na segunda aplicação do ciclo PDCA planejou-se os sistemas e adaptações para o novo 

tablet, na sequência foi realizada sua implementação. Na etapa “check”, observou-se que com 
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o uso do prolongado do robô, o conjunto de pilhas utilizadas para energizar tinha pouca duração 

(duas horas no máximo, dependendo do uso). Assim, o projeto gerava um custo constante com 

pilhas.  

Averiguou-se na etapa “act” que uma solução possível era implementar um painel 

fotovoltaico isolado no sistema, substituindo o conjunto de pilhas e bateria, o que acrescentou 

mais um complemento educacional ao projeto, diferente de outras opções como bateria de LiPo 

(líthio-polímero), que iria servir, mas possuía preço similar do sistema fotovoltaico e não 

acrescentaria mais detalhes no protótipo. Então, adquiriu-se tais materiais (um módulo 

fotovoltaico de 5W, controlador de carga CMTP02, uma bateria selada de 12V, 1,3Ah e 

Transformer Book T100TA) e montou-se o protótipo, completando, assim, uma segunda fase 

no aprimoramento do robô apresentado na Figura 20. 

Figura 20. Vistas (A) Frontal, (B) Lateral e (C) Superior da segunda fase do LaBoot. 
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Realizando novos testes na etapa “check”, com base na sequência do Ciclo PDCA, 

convalidou-se o planejado, obtendo-se economia quanto ao uso de pilhas e o Transformer Book 

se manteve com temperaturas ideais durante as tarefas. Outro destaque é a duração de bateria 

do tablet, quatro vezes maior que o modelo anterior.  

Por conseguinte, na terceira fase, realizou-se uma nova aplicação do ciclo. Na etapa 

“plan” foi idealizado a realização de um questionário que seria aplicado na etapa “check”; e 

planejado também a troca do Arduino, a organização e identificação de fios. Na etapa seguinte 

do ciclo, “do”, foi produzido o questionário e comprado os itens planejados. O questionário foi 

respondido por 18 estudantes e realizado na etapa “check”. O mesmo é descrito na seção 4.5 

com a intenção de obter novas sugestões de aplicações e melhorias, bem como, verificar quais 

áreas de ensino os alunos têm mais dificuldades. Após observar as sugestões adquiriu-se novos 

sensores para serem adicionados na etapa seguinte, “act”. Durante esta etapa os itens comprados 

na etapa “do”, que não tinham chegado, já estavam disponíveis para serem integrados ao robô 

e foram implementados junto a outros sensores. 

A terceira fase foi então responsável pelos aprimoramentos gerais no protótipo, 

deixando o mesmo mais robusto e confiável, isto depois dos resultados coletados no ciclo 

anterior. As mudanças foram na organização dos fios, soldagem e implementação do 

BlackBoard Pro Mini para reduzir fios na parte de controle do motor.  

Neste ensejo, foi confeccionada uma placa que recebe 12V do sistema fotovoltaico e 

regula para 5V (vide circuito da Figura 21-A), apresentando saídas para a alimentação do 

BlackBoard Pro Mini, sensores e módulos. A Figura 21-B apresenta o novo projeto alocado na 

primeira base do robô. 

Figura 21. (A) Circuito de Regulação de Tensão do projeto e (B) Base do LaBoot para 

controlar os motores e distribuir tensão a alguns sensores e módulos fixos. 

 

A B 
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Todas as fases de aplicações e etapas do ciclo podem ser vistas no Quadro 1 a seguir, 

pode-se assim entender resumidamente o que foi feito em cada etapa ocorrida nas três principais 

fases do projeto. 

Quadro 1. Fases do projeto e respectivas etapas do Ciclo PDCA relacionadas. 

 

4.3 Versão final do Robô Laboratório 

A versão final do LaBoot apresenta um kit que contém uma maleta com os componentes 

e um CD onde constam a IDE do Arduino com o conjunto de bibliotecas, manual de práticas e 

programas. A Figura 22 a seguir apresenta o protótipo LaBoot em sua versão completa com 

todos os componentes em uma maleta. 

Figura 22. Versão concluída do LaBoot. 

 

Fases do 

Projeto 
Plan Do Check Act 

1ª Fase Modelo do robô 
Criação do 

protótipo 

Problemas com 

o tablet 

Pesquisou-se modelos para troca 

de tablet 

2ª Fase 
Estudou-se como adaptar o sistema 

e outros detalhes ao novo tablet 

Realizaram-se as 
implementações 

planejadas com 

novo tablet 

Problema com o 
consumo de 

bateria em testes 

mais longos 

Aquisição de um sistema 
fotovoltaico que foi 

implementado no projeto 

3ª Fase 

Estudou-se formas para deixar o 

protótipo mais robusto e confiável, 

além de um questionário para 

melhorias na etapa check 

Elaboração do 

questionário e 

compra de novos 

materiais 

Aplicou-se o 

questionário e 

realizou mais 

testes com robô 

Adquiriu-se e implementou-se 

itens propostos no questionário 

e adquiridos na etapa do. Criou-

se o manual de práticas   
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Os materiais utilizados na versão final do Robô Laboratório são apresentados a seguir 

na Tabela 3. 

Tabela 3. Materiais utilizados para versão final do protótipo. 

QUANTIDADE MATERIAIS 

1 Placa Arduino UNO R3 

1 Placa BlackBoard Pro Mini 

1 Protoboard 

2 Motores DC 12V com caixa de Redução 

1 Chassi composto por duas bases e esteira 

1 Módulo Ponte H L298N 

1 Módulo Bluetooth HC-06 

1 Servomotor HXT900 

1 Buzzer (Piezoelétrico) 

1 Sensor Ultrassônico com Suporte 

1 Sensor de Temperatura LM35 

1 Sensor de Luminosidade LDR 

1 Sensor de Pressão e Altitude BMP180 

1 Sensor de Gás Metano e Fumaça MQ-2 

1 Sensor Umidade e Temperatura DHT11 

1 Sensor de Som (Microfone de Eletrodo) 

1 Auto Falante 8Ω, 0,25W 

1 Painel Fotovoltaico de 5W 

1 Controlador de Carga CMTP02 10ª 

1 Bateria Selada 12V 1,3Ah 

1 Regulador de Tensão LM7805 

- 
Resistores, Capacitores, Placas de Fenolite, Leds, 

Conectores e Fios 

1 Transformer Book T100TA – Windows 10 

 

O protótipo final tem seu diferencial pela adição de outros sensores permitindo assim a 

medição de grandezas como: pressão, altitude, umidade, nível de gás e fumaça e nível sonoro, 

que foram aliadas a outras grandezas já existentes, destacando temperatura e luminosidade. 

No manual de práticas são apresentadas diversas atividades dando uma sequência de 

acordo com conteúdo e nível de dificuldade, assim a cada prática passada aumenta-se o nível 

de cobrança. As práticas são compostas geralmente por uma tabela com materiais, imagem do 

circuito desenhado no Fritzing5 e o programa com determinada rotina, todos arquivos do projeto 

podem ser encontrados no seguinte link: 

http://jlucassouzasilva.wixsite.com/joaolucas/arquivos-de-projetos. 

 

                                                
5 Fritzing: É um programa open-source para desenho de circuitos com base na plataforma Arduino. 

http://jlucassouzasilva.wixsite.com/joaolucas/arquivos-de-projetos
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Após as práticas existem questões para aguçar a criatividade e a pesquisa. Algumas 

práticas não apresentam o circuito após determinada parte do manual, com o objetivo de o 

estudante criá-lo, considerando que o mesmo já possui o conhecimento adquirido em práticas 

anteriores. 

4.4 Formas de controle do protótipo 

O controle do projeto permite dois tipos básicos de ações: Controle automático através 

de sensores ou controle pelo usuário. Isto pode ser escolhido de acordo com o usuário, mas por 

padrão o robô vem com programação para o controle manual, bem como desviar de obstáculos 

de forma automática. 

O quesito controle automático é possível através do sensor ultrassônico, posicionado na 

parte frontal do robô com um suporte e servomotor (vide Figura 22). O sensor ultrassônico 

envia um sinal de vibrações ultrassónicas (Trigger) que é refletido ao atingir um obstáculo, 

possibilitando medir a distância atingida em seu retorno (Echo), conforme a Figura 23.  

Figura 23. Funcionamento de Sensor Ultrassónico. 

 

Fonte: THOMSEN, 2016. 

O servomotor, por sua vez, tem a função de movimentar o sensor ultrassónico para os 

lados quando indicar a presença de obstáculo à 25cm do robô. Dessa forma, se torna possível 

verificar a presença ou não de obstáculos à direita e à esquerda do robô o que possibilita o 

desvio de obstáculos e efetivação da curva. Do contrário, o robô retorna para trás e verifica 

novamente o ambiente. Portanto, o controle do robô não tem direção certa e segue em frente de 

forma constante até encontrar algum obstáculo e executa a rotina de desvio, repetindo o ciclo 

caso encontre outro obstáculo. 
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Para o controle pelo usuário (padrão do projeto), necessita-se de um smartphone com 

suporte ao aplicativo TxCom. Como já comentado em outra seção, é possível criar uma 

interface personalizada (vide Figura 24) para enviar comandos via bluetooth. Tais comandos 

podem ser dados pelo keypad ou por voz. Para tanto, é necessário relacionar cada botão ou 

comando de voz a uma letra (caractere), no qual, a letra por sua vez realiza uma determinada 

ação no Arduino, acionando algum dispositivo. 

Figura 24. Interface do TxCOM. 

 

É válido destacar que o TxCom cria uma interface para os caracteres responsáveis por 

determinada operação no robô, assim existe outros softwares capazes de realizar a mesma 

função até mesmo em outro sistema, a exemplo Android. A Tabela 4 apresentada a seguir 

mostra as letras e suas respectivas funções para o caso do LaBoot, utilizado nos devidos testes 

com sucesso. 

Tabela 4. Lista de caracteres de comando e respectiva função. 

CARACTERE COMANDO DE VOZ FUNÇÃO 

W Ande Locomover para frente 

S Para trás Locomover para trás 

A Esquerda Ir para esquerda 

D Direita Ir para direita 

X Pare Parar 

C - Tocar Música 

 

O funcionamento da plataforma de controle do robô, se resume no fluxograma ilustrado 

na Figura 25. Esta rotina fica sendo realizada em um loop enquanto o robô estiver ligado. 
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Figura 25. Fluxograma Resumido de Controle do LaBoot. 
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4.5 Aplicação educacional: Pesquisas de melhorias, relatos e modelo de aprendizado 

 

4.5.1 Pesquisa de melhorias e relatos 

Ressaltando que o trabalho apresenta a metodologia de melhoria contínua, realizou-se 

uma pesquisa com 18 estudantes. Estes observaram o funcionamento do projeto durante a 

disciplina de Laboratório de Engenharia Elétrica I, do curso de Engenharia Elétrica, no IFBA 

Campus Paulo Afonso e/ou verificaram no instituto demonstrações.  

A pesquisa foi feita através de um formulário eletrônico enviado por e-mail. Os 

estudantes participantes da pesquisa já haviam cursado disciplinas que envolviam assuntos 

relacionados ao LaBoot, pois com isto era possível verificar quais conteúdos seriam mais 

coerentes abordar e quais as principais dificuldades dos estudantes para posterior sugestão de 

melhorias no protótipo. Tais resultados serviram para elaboração da versão final, mostrada 

anteriormente. 

Inicialmente optou-se por verificar as áreas relacionadas ao LaBoot que os estudantes 

tinham menos interesse em aprender e as que possuíam mais dificuldades. As disciplinas bases 

para pesquisa foram Eletrônica, Mecânica, Robótica, Programação, Estatística e outras que o 

projeto não citou, mas os estudantes visualizavam relação com o robô e que poderia acrescentar 

na lista (SILVA et al., 2016).  

Uma das questões colocadas no formulário perguntava quais áreas despertavam menos 

interesse dos estudantes. Nesta pergunta de múltipla escolha, comparou-se, através de 

porcentagem, as opções escolhidas pelos estudantes. Destes, 12 estudantes (66,67%) marcaram 

que não tinham vontade em aprender Programação, 8 dos estudantes (44,44%) não tinham 

interesse por aperfeiçoar seus conhecimentos em Estatística, 2 dos estudantes disseram que não 

despertava interesse em Mecânica (11,11%), e 2 dos estudantes (11,11%) não despertava 

interesse em Eletrônica. Não foram marcadas as opções “Robótica” e “outros” (SILVA et al., 

2016). 

No quesito de quais disciplinas teriam mais dificuldades, podendo selecionar mais de 

uma opção também, 12 dos estudantes (66,67%) afirmaram que possuíam dificuldades em 

disciplinas que envolvam Programação, 6 dos estudantes (33,33%) marcaram que possuíam 

dificuldade com Mecânica, 3 dos estudantes (16,67%) marcaram que possuíam dificuldades em 

Eletrônica, 2 estudantes (11,11%) marcaram Robótica, 1 estudante (5,56%) marcou a opção 

Estatística. Também um estudante citou outra opção: Eletromagnetismo (SILVA et al., 2016). 
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Analisando estes dois primeiros conjuntos de dados é perceptível que dificuldades em 

Programação e Mecânica se sobressaíram em relação as demais áreas. Relacionando ambos 

questionamentos pode-se dizer que a maioria dos estudantes não se interessam em disciplinas 

envolvendo Programação, e pelo fato de não gostar, faz com que a probabilidade de surgir 

dificuldades seja mais elevada (SILVA et al., 2016).  

Já a dificuldade em Mecânica especificamente, acredita-se que tal fato pode estar 

relacionado aos estudantes cursarem uma graduação na área de Engenharia Elétrica e o curso 

não abranger muitos conteúdos da área de Mecânica, aumentando a chance dos alunos se 

interessarem menos e aumentando as chances de dificuldades nessa área (SILVA et al., 2016). 

Em escala Likert (considerando a escala de 1 a 5, 1 como péssimo, 2 como ruim, 3 como 

regular, 4 como bom e 5 como excelente) foi questionado se os estudantes enxergavam 

potencial no projeto. Com o resultado, esboçou-se o gráfico da Figura 26, que mostrou que 

83,33% dos estudantes consideraram o projeto bom ou excelente, o que leva a um resultado 

satisfatório, uma vez que estudantes aprovaram o projeto como uma alternativa agradável para 

a educação e o ensino multidisciplinar (SILVA et al., 2016). 

Figura 26. Opinião dos estudantes em Escala Likert para o potencial educacional do LaBoot. 

 

Fonte: SILVA et al., 2016. 

Por fim, observou-se os questionamentos realizados pelos estudantes e suas soluções de 

melhorias propostas como: inserir sensor de umidade, sensor de gás inflamável, criar uma voz 

para o robô e explicar componentes de forma automática, melhorar o suporte da placa 

fotovoltaica, disponibilizar todos os códigos na internet e criar um manual/tutorial de operação 

quando for apresentar um minicurso (SILVA et al., 2016).  

1 - Péssimo 2 - Ruim 3 - Regular 4 - Bom 5 - Excelente
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Do que foi proposto várias ideias foram acrescentadas na terceira fase do robô mostrada 

na seção anterior, principalmente quanto aos sensores implementados, criação de manual e 

disponibilização deste com códigos relativos ao projeto. 

Outro destaque foi a sugestão de implementar na planilha que recebe os dados dos 

sensores, funções que façam um estudo automático dos dados e expresse os resultados em 

relação ao ambiente na qual o robô foi exposto. Isto foi feito e será relatado na seção 4.6. 

4.5.2 Modelo de aprendizado 

Para realizar a aplicação educacional do LaBoot é indicado seguir a rotina do modelo 

de aprendizado do fluxograma da Figura 27. É ideal seguir todo o processo nos conformes, 

principalmente para quem não possui conhecimentos sobre Arduino. Também pode ser 

realizado atividades especificas do manual de práticas quando já se tem conhecimento e deseja 

estudar algo específico. 

Figura 27. Fluxograma do Modelo de Aprendizado. 

 

O fluxograma indica que inicialmente é necessário realizar uma introdução dos aspectos 

da Robótica Educacional e relatar sua multidisciplinaridade, depois conhecer os itens do 

projeto, seguindo para o manual de práticas onde se tem diversas atividades com circuitos, 

programação e lista de materiais utilizados, seguindo para questões desafios. Este manual 

proporciona tarefas que necessitam verificar conceitos e algumas das tarefas incentivam a 

pesquisar na literatura por informações sobre os materiais com o intuito de criar um espírito 

investigativo. 
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4.6 Aplicação do robô para exploração e análise de ambientes 

Com objetivo de captar os dados dos sensores foi montado uma planilha personalizada 

conforme apresenta a Figura 28, que mostra a planilha completa e depois partes ampliadas. 

Figura 28. Planilha responsável pela coleta de dados do LaBoot e partes ampliada. 
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A Figura 28 mostra a planilha em um teste realizado em uma residência no dia 

03/08/2016, no período de 14:02:26h às 15:02:30h na cidade de Paulo Afonso-Ba. Do lado 

esquerdo da Figura 28 tem-se a tabela principal que é incrementada a medida que o PLX-DAQ 

recolhe os dados obtidos pelo Arduino. Do lado direito existem os gráficos que são montados 

em tempo real com base na tabela da esquerda. No centro, é feito uma análise estatística dos 

dados, apresentando as características do ambiente no determinado momento da captura de 

acordo com os sensores. Esta última parte pode ser alterada de acordo com o local a ser 

analisado. 

Para realizar um teste prático do funcionamento do sistema no robô, foi recolhido 

durante determinado período amostras de dados do ambiente utilizando do circuito que engloba 

todas as possíveis variáveis que podem ser coletadas com o LaBoot. Os seguintes sensores 

foram ligados: BMP180 (temperatura, pressão e altitude), DHT11 (umidade), LDR (índice de 

luz) e MQ-2 (sensor responsável por identificação de gás de diversos tipos no ambiente).  

Além disto, foi adicionado um buzzer para avisos de excesso de gás e um led de alto 

brilho para melhorar a luminosidade do ambiente, caso o LDR detecte pouca presença de luz. 

A Figura 29 apresenta o circuito. 

Figura 29. Circuito que engloba as principais variáveis possíveis do LaBoot. 

 

Na Figura 30 apresenta-se gráficos montados em tempo real durante o teste. Neste 

período foi colocado o robô próximo ao fogão, o que fez com que o valor do gráfico relativo a 

gás e fumaça (grandeza adimensional) ficasse mais alto. Ao desligar o fogão após um período, 

o mesmo valor recuou. Próximo do final do experimento (próximo das 15:00:00h) foi acendido 

um palito de fósforo, o que resultou novamente na elevação do índice de gás e fumaça, como 

também, acarretou em um pequeno aumento de temperatura medida em graus Celsius (ºC) e do 
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índice de luz (grandeza adimensional). Quanto ao gráfico com valores de pressão (pascal - Pa) 

ocorreram pequenas variações comuns com a mudança de horário e sensibilidade do sensor. 

 

Figura 30. Gráficos obtidos com alguns dados coletados pelo protótipo.  

 

Pode-se concluir com os testes realizados que o sistema funcionou como esperado e a 

utilização desses gráficos e dados podem servir para o estudante efetuar diversos testes e 

análises, principalmente no quesito de comparar sensores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

LaBoot é um protótipo que conseguiu reunir diversas tecnologias e realizar a fusão de 

conhecimentos. A aplicação do Ciclo PDCA como metodologia e a base tomada com 

protótipos que apresentaram resultados satisfatórios na literatura proporcionou o sucesso em 

sua criação e eliminação de defeitos encontrados durante sua construção, aprimorando os 

projetos anteriores. 

A placa Arduino, por sua vez, é uma plataforma que possibilita criar diversos ambientes 

para o ensino. Não só na área de informática que é seu principal ramo, mas também nas áreas 

de matemática, música, engenharias, robótica, entre outros infinitos campos de estudo, 

tornando-se uma plataforma, adequada à proposta do projeto LaBoot. 

O trabalho atingiu o objetivo principal, que foi criar uma plataforma robótica e 

laboratório de cunho educacional para ser utilizada como uma ferramenta complementar ao 

ensino multidisciplinar. Além de reunir diversos conhecimentos, o mesmo conseguiu criar um 

ambiente para a coleta de dados, o que permite os estudantes realizarem variados estudos com 

sensores, não limitando aos que existem no kit.  

Quanto ao custo, foi de aproximadamente R$2.550,00, adicionando também o preço do 

tablet (que já vem com sistema operacional e pacote office); o smartphone não foi considerado 

já que pode ser utilizado qualquer um que tenha suporte ao TxCom ou um software com mesma 

função. É válido ressaltar, que este custo pode ser reduzido se os materiais forem adquiridos 

em grande quantidade e no mesmo fornecedor, diminuindo custos com frete e/ou impostos, bem 

como, se utilizar dispositivos de marcas alternativas importadas. 

Assim, acredita-se que o LaBoot é uma ferramenta com elevada ludicidade que as 

instituições de ensino podem se basear e utilizar plataformas parecidas com base no manual. 

Ajudando a diminuir o descompasso que existe entre as novas tecnologias e os métodos de 

ensino. Dessa forma concede aos alunos um ambiente lúdico, dinâmico e motivador, onde o 

estudante pode participar da construção do seu conhecimento a medida que realiza testes.  

 

5.1 Contribuições Científicas 

Com os resultados obtidos nesse trabalho, destacam-se as seguintes contribuições: 

 Criação de uma ferramenta educacional multidisciplinar; 

 Confecção de um ambiente que possibilitou testes de diversos sensores; 

O 
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Além disso, o trabalho contribuiu com publicações de artigos feitos com os resultados 

da aplicação do Ciclo PDCA, seguindo de uma publicação com as melhorias realizadas. 

 XLIV Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE), com 

título: Robô Laboratório: Pesquisa de melhorias com foco no Ciclo PDCA e 

implementações para aplicação educacional; 

 7th Workshop of Robotics in Education, que aconteceu junto ao 13rd Latin 

American Robotics Symposium com título: LaBoot: Photovoltaic-powered 

Laboratory Robot for Multidisciplinary Educational Application. 

 

5.2 Trabalhos Futuros 

Como trabalho futuro pretende-se realizar o teste do protótipo durante um determinado 

período com estudantes e verificar a evolução do aprendizado comparando com trabalhos 

relacionados. Deseja-se também realizar mais implementações no projeto melhorando seu uso 

prático como plataforma robótica para realizar perícias em determinados locais, mapear áreas 

verificando índice de metano em aterros sanitários e verificar a possibilidade para uso militar.  
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