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Resumo: Nossa equipe quando fez o projeto pensou nos 

problemas de lixo nas ruas brasileiras, que é muito comum e é 

um dos mais difíceis de ser tratado. A principal característica 

do nosso robô é sua mobilidade, onde ele se movimenta através 

de trilhos subterrâneos e coleta o lixo de lixeiros especiais, 

logo após recolher o lixo ele será mandado para a central. 

Utilizamos Lego e uma EV3. Nosso trabalho se diferencia dos 

demais por não ocupar espaço nas ruas, por ser subterrâneo o 

robô pode transitar livremente pela cidade. O resultado final foi 

o esperado, o robô conseguiu suprir as nossas expectativas e 

completou o seu trabalho de forma excepcional.   

Palavras Chaves:Robótica, Meio ambiente e Limpeza. 

Abstract:  Our team decided to make the project thinking of the 

Brazilian streets, that have a lot of thrash, it's a very common 

problem and one of the most difficult problems to solve. The 

principal characteristic of our robots is it mobilitty, he can 

move underground and collect the trash of specials trash bins, 

after collecting the trash he will move to the garbage dump. 

Our team utilized Lego and one EV3. Our project is different 

from the others because he dont occupate space on the streets 

because he move undergrounded and can move freely in the 

city, The robot done great, he made all the actions that we 

performed him to do, the work was exceptional.     

Keywords: Robotics, Nature and clean-up. 

1 INTRODUÇÃO 

NESSE PROJETO 

O ROBÔ 
O robô foi feito basicamente por lego e uma EV3 que deu 

a “vida” ao robô, com muitas ideias para fazer um robô 

que tem uma solução para um problema, vendo o que 

mais afeta a natureza  são os lixos jogados na rua 

desenvolvemos com lego e programas. Construiremos 

uma maquete que servirá para um melhor entendimento 

do projeto. 

1.1 Mecânica 
A mecânica do robô foi feita totalmente por lego, 

usando peças que seria eficaz na construção do robô, a 

gente fez uma estrutura de um carro que vai levar o lixo 

até um ponto de coleta de lixo mais próximo, fazendo 

assim que seja mais fácil o trabalho do gari ou do 

caminhão de lixo, a gente também fez um protótipo de 

um site, esse site será usado como forma de recompensa 

a quem colocou o lixo no lixeiro, bem os prêmios não 

são nada demais só são uma básica forma de 

agradecimento a quem utilizou o projeto P.L.I, os 

prêmios será feitos com produtos recicláveis, os 

produtos serão feitos do lixo das pessoas daquela cidade 

. 

 

 

1.2  

                              Foto do robô 

1.3 Programação 

A programação foi bem básica, fizemos no aplicativo 

disponível pela lego, o aplicativo nos ajudou a configurar a 

EV3 que deu a vida ao nosso trabalho, fazendo assim um 

grande trabalho, o grande responsável pela programação foi 

Gabriel Ribeiro, ele usou a programação do lego. 

2 O TRABALHO PROPOSTO 
3 esse robô tem como  

4 MATERIAIS E MÉTODOS 
Os materiais usados para a  construção do robô foi, o uso 

das peças de legos, a base da maquete foi feita de isopor e 

tinta e massa de modelar, para dar uma característica de 

um túnel embaixo da terra, e também o uso de um lixeiro 

para demonstrar como seria o projeto pensado por nós. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Foto do robô 

 

6 CONCLUSÕES 
 

Estamos trabalhando nisso 
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