
Mostra Nacional de Robótica (MNR)     1 

 

 
 

SEPARADORA DE CORES: UMA ABORDAGEM INTERATIVA PARA 
ESCLARECER A COLETA SELETIVA UTILIZANDO A ROBÓTICA 

EDUCACIONAL. 

Filipe Soares Câncio1, Daniel de Moraes Beltrami 1,  

Marcela Alves Moreira1, Jaime Santos Filho 2 

 
 IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Avenida Amazonas, 3150 - Zabelê 

45030-220 – Vitória da Conquista – BA  

 

 

 

 

 

 

 

Resumo A Robótica Educacional é uma iniciativa que permite 

aos alunos e professores de todas as modalidades de ensino a 

possibilidade de aprendizado a partir de inovações tecnológicas 

e da integração de suas áreas de estudo com a tecnologia. O 

aprendizado ocorre de forma simplificada e objetiva através de 

kits educativos e softwares complementares. Com base nisso, o 

presente artigo explicita a elaboração de uma máquina 

separadora de cores, produzida com o kit educativo LEGO 

Mindstorms EV3 com base no modelo S0RT3R®, modificado 

para ter a capacidade de armazenar de blocos coloridos, 

decodificar suas cores e a separa-los em diferentes recipientes 

de acordo com as suas cores. A separação das cores de blocos 

sortidos faz alusão à automatização da coleta seletiva, 

permitindo a compreensão do processo e sugerindo a 

participação dos alunos de robótica educacional para fornecer 

soluções na coleta do lixo. 

Palavras Chaves: Educação, Coleta, Lixo, Soluções, Kits 

Robóticos. 

Abstract: Summary Educational Robotics is an initiative that 

allows students and teachers from all types of education the 

possibility of learning in technological innovations and the 

integration of their areas of study with technology, all in a simple 

and objective way through educational kits and software 

complementary. Based on this, this article explains the 

development of a separator machine colors , produced with the 

LEGO Mindstorms EV3 educational kit based on S0RT3R® 

model , modified to have the ability to store of colored blocks , 

decode its colors and the separation them in different containers 

according to their colors . The color separation of assorted 

blocks alludes to the automation of selective collection, allowing 

the understanding of the process and suggesting the involvement 

of Educational Robotics students to provide solutions in the 

collection of garbage. 

Keywords: Robotics, Education, Collection, Garbage, 

Solutions, Robotic Kits. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios recentes da humanidade é como 

descartar os resíduos provenientes de nossas vidas cotidianas, e 

maior que esse problema é como trata-lo. A coleta residencial 

do lixo já vem sendo feita a décadas, e em grande parte do país, 

lixões estão sendo substituídos por aterros sanitários, soluções 

para a limpeza das cidades tem sido aplicadas. Assim como a 

Lei de nº 12.305, de 2010 que determina que todos os municípios 

do País devem deixar de utilizar os lixões a céu aberto. De 

acordo  com a lei , deve-se buscar uma gestão integrada de 

resíduos sólidos a partir de um  conjunto de ações voltadas para 

a busca de soluções , de forma a considerar as dimensões 

política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 

social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Desta 

forma o presente artigo apresenta uma solução  que esta alinhada 

a alguns objetivos e instrumentos descritos no capitulo I e III da 

Lei da Politica Nacional de Residuos Solidos, visto que 

ele  incentiva o desenvolvimento de sistemas de gestão 

ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos 

produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, além  de 

apresenta um instrumento para propiciar a  educação ambiental. 

Esses avanços têm sido de grande benefício, porém o 

reaproveitamento ainda é um grande obstáculo. 

A necessidade de campanhas de conscientização é evidente, pois 

a pré-separação do lixo nas residências , ajudaria e muito na 

separação nos centros de reciclagem. Entretanto essa prática 

resolveria de forma paliativa a questão. Muitos dos municípios 

brasileiros não realizam a reciclagem, não dispõem de 

maquinários ou o fator humano, para a separação do lixo antes 

de ser despejado nos aterros. Segundo uma pesquisa 

encomendada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2012 

(Revista Época) o índice de reciclagem está na faixa dos 25% de 

todo o lixo captado. Que movimenta em torno de 12 bilhões de 

reais por ano.  

Tendo isso em mente, o fato de se aplicar soluções que possam 

agilizar os procedimentos e aumentar a taxa de reciclagem do 

lixo, a melhor opção é a implantação de maquinas que 

possibilitem a automatização deste processo. Neste artigo 

pretendemos relevar a utilização de aparatos robóticos na 

separação do lixo. Como comparação usamos componentes 
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LEGO para criar uma máquina de separação por cores.  Trata-se 

de uma analogia em que no lugar de cores, no sentido prático, 

seriam analisadas as características do material para efetuar a 

separação, tomando como variável as propriedades do objeto, 

para assim serem instalados os sensores e métodos para efetiva 

separação dos materiais. 

2 A MÁQUINA SEPARADORA 

A Máquina Separadora (MS) constitui-se em um mecanismo de 

pequeno porte desenvolvido com o Kit de robótica LEGO 

Mindstorms EV3 que dispõe de diversas peças semelhantes à 

elementos de máquinas, como engrenagens, vigas, pinos e eixos, 

além de motores, sensores de luz e cor, toque e ultrassom. Por 

fim, possui uma uma unidade lógica chamada de Brick, do qual 

aqui chamaremos de bloco lógico. Este bloco é na verdade um 

minicomputador que funciona como interface do robô com os 

seres humanos. A Máquina Separadora dispõe de quatro 

motores, um sensor de cor e luz, o bloco lógico, além de seus 

elementos de máquina. Ela é capaz de realizar as seguintes 

operações: 

 Armazenar blocos sortidos; 

 Tranferir os blocos para a sua identificação; 

 Identificar a cor de cada bloco e, 

 Ejetar os blocos em recipientes correspondentes as suas 

cores. 

 

Figura 1 – Máquina Separadora. 

 

Os blocos sortidos, também confeccionados a partir do kit, 

possuem o valor simbólico do lixo, trocando as propriedades de 

cada material (plástico, metal, vidro, papel) pelas cores de cada 

bloco (amarelo, azul, verde, vermelho). 

Existem apenas duas operações manuais, no processo da 

separação de cores. A primeira se refere a depositar o blocos em 

um compartimento semelhante a uma lixeira, e a segunda 

corresponde em apertar o botão ligar/desligar que dá início a 

operação. Além destas operações é possível também realizar a 

descarga dos recipientes finais que armazenam os blocos já 

separados. 

 

 

Figura 2 – Blocos em recipiente de  

suas respectivas cores. 

 

Com isso, automatizamos o processo de separação de cores, 

cabendo a ação humana somente para o descarte dos blocos. 

Trocando as propriedades de cores dos blocos pelas 

propriedades dos lixos, é possivel através da máquina 

separadora compreender o processo de coleta seletiva, a 

separação de lixo em seus mecanismos e a lógica empregada. 

2.1 Estrutura 

A estrutura da MS possui uma estatura pequena, apenas com 

valor demonstrativo, mas sua forma é capaz de explicitar todo o 

processo da linha de operação, desde o acionamento dos motores 

à leitura do sensor.  

Inicialmente, a Separadora foi baseada no modelo SORTER® 

desenvolvido pela LEGO e disponibilizado seu processo de 

montagem gratuitamente pela internet. A SORTER® possui um 

compartimento que realiza a ejeção dos blocos e anexado a ele, 

uma esteira capaz de realizar a movimentação do 

compartimento. Tudo isso ligado ao bloco lógico que possui ao 

seu lado um sensor de luz. 

 

Figura 3 – A SORTER®. 

 

Esta porém não possui os recipientes correspondentes às cores, 

e não realiza o transporte de blocos sozinha. Os blocos precisam 

ser lidos e colocados manualmente. A MS por sua vez possui o 

diferencial neste âmbito. 

Podemos dividir a Máquina Separadora em Três partes: 

Armazenamento, leitura e ejeção. A primeira é composta pelo 

compartimento onde estão armazenados os blocos. O 

compartimento de Armazenamento comporta até vinte e um 

blocos de cores sortidas. A ejeção dos blocos ocorre em um 

intervalo de tempo e é realizada por um motor médio ligado à 

saída do Bloco Lógico. O movimento rotativo é convertido em 

movimento horizontal realizado por um punção. Este punção 

fica localizado na parte inferior do compartimento. Ele é ligado 

em peças responsáveis pela conversão do movimento rotativo 

em linear que por sua vez estão presas ao motor, funcionando 
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como uma espécie de pistão. Enquanto isso, outas peças 

localizadas na lateral do punção realizam a função de guia e 

orientam o caminho que a punção deve percorrer. Elas são 

acopladas aos eixos presos na estrutura da esteira. Assim o 

punção pode em um intervalo de tempo empurrar 

individualmente o bloco enquanto outro assume o seu lugar 

devido a ação da gravidade. 

 

 

Figura 4 – Compartimento de armazenamento. 

 

 

Figura 5  – Funcionamento do punção. 

 

A primeira e a segunda parte são unidas por uma esteira que 

realiza o transporte dos blocos.  Ela transporta os blocos para a 

terceira parte, enquanto o sensor de cor acoplado na esteira faz 

a leitura dos blocos e cria uma sequência de cores. O sensor é 

componente da segunda parte, ele realiza a leitura de oito blocos 

e interrompe a remoção de blocos do armazenamento. Em sua 

leitura, realiza uma senquencia de cores que futuramente será 

utilizada pela ejeção. 

 

 

Figura 6 – Compartimento de armazenamento 

Esteira e sensor. 

 

 

Durante a leitura dos blocos, estes terminam o percurso da 

esteira e são lançados diretamente para a terceira parte, ejeção. 

Eles caem no compartimento de ejeção onde permanecem até 

todos os oito blocos completarem o espaço, em seguida começa 

a ejeção. 

 

 

Figura 7 – Compartimento de ejeção. 

  

A principal responsável pela queda de cada bloco é a própria 

gravidade. Com a ajuda de um punção no canto inferior, o último 

bloco é projetado para frente, enquanto os demais blocos caem 

ocupando a posição do bloco anterior. Para que o bloco seja 

projetado, o punção, realiza um movimento horizontal 

convertido de um movimento rotativo, com a ajuda de um motor 

que o empurra para cima e a aceleração da gravidade que o 

empurra para baixo. O motor médio realiza apenas um rotação 

por vez, empurrando o punção. Ao chegar aos 180°, o motor, 

preso a uma viga ergue o punção em sua posição máxima, 

projetando o bloco e depois de completar uma volta completa, o 

punção volta a sua posição inicial, permitindo que outro bloco 

ocupe a posição do bloco anterior. 

 

 

Figura 8 – Funcionamento do punção de ejeção. 

 

E por ultimo, o motor preso à esteira de ejeção, movimenta-se 

de acordo as intruções recebidas do bloco lógico, tranportando o 

compartimento de ejeção para direita e para esquerda, parando 

com o compartimento de frente aos recipientes. O movimento 

combinado dos dois motores permite a ejeção dos blocos em 

seus respectivos recipientes. 

 

Figura 9 – Parte de ejeção da máquina separadora. 

 

2.2 Programação 

 

 

A programação da Máquina Separadora foi feita pelo programa 

LEGO Mindstorms que possui uma linguagem blocos, que se 
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organiza como a linguagem de fluxogramas, facilitando o 

aprendizado para os iniciantes em programação. 

O programa geral foi constituido de seis sub-programas 

simultâneos em que dois foram responsáveis pelo controle do 

compartimento de armazenamento e sua esteira, outros dois pelo 

layout da tela e iluminação dos botões do bloco lógico, um para 

o desligamento da Separadora, e por fim, um programa principal 

que realiza a lógica da leitura e e da ejeção.Vamos nos 

conrcentrar nos dois primeiros sub-programas que se referem ao 

compartimento de armazenamento e esteira, e no sub-programa 

principal aonde está a leitura do sensor e a parte lógica da MS. 

 

 

Figura 10 – Interfacedo LEGO Mindstorms  

e o Programa da Máquina Separadora. 

 

 

 

2.2.1 Acionamento do punção do compartimento 
de armazenamento 

 

 

 

Figura 11 – sub-programa parte um. 

 

Na programação o comando é realizado da seguinte forma: após 

o pressionamento do botão central do bloco lógico, começa-se 

um loop, no qual o motor da esteira deve realizar o movimento 

em 75% de sua potência até formar o ângulo 360°. Em seguida, 

deve esperar um segundo. Este comando é repetido oito vezes. 

Após a contagem de oito, o loop é quebrado e aguarda-se 

novamente o pressionamento do botão central. Todo este 

comando é colocado por dentro de um loop infinito para que 

possamos realizar a função sempre que for necessário. 

 

2.2.2 Esteira 

 

Figura 12 – sub-programa parte dois. 

 

Na programação, o acionamento do motor é descrito da seguinte 

forma: é aguardado o pressionamento do botão central do bloco 

lógico, em seguida entra-se em um loop infinito chamado 

“motor” no qual o motor girará continuamente em uma rotação 

inversa de 10% de potência. Apesar de ser um loop infinito, ele 

será quebrado posteriormente no programa central pelo bloco de 

quebra de loop e será aguardado novamente o pressionamento 

do botão central. 

 

2.2.3 Subprograma principal 

 

 

Figura 13 – Primeira parte do subprograma principal. 

 

O Subprograma pincipal é bastante extenso por isso será 

dividido em duas partes para melhor compreensão. Todas estas 

partes condensarão em um loop infinito. 

É declarada uma matriz numérica de oito variáveis. Nessa matriz 

será realizada a sequência de números correspondentes as cores. 

Em seguida temos um loop onde ocorre a leitura do sensor, ele 

será quebrado após a sua oitava repetição, pois se houver mais 

de oito blocos percorrendo a esteira, os blocos seguintes não 

serão lidos e sobrescreverão a matriz, confundindo a máquina e 

causando um erro lógico durante a execução do programa.  

O sensor aguarda a leitura das cores azul, verde, amarelo, 

vermelho e quando esta é feita, realiza-se uma operação 

condicional que armazena as informações na matriz de acordo 

com as cores coletadas. Foram colocadas as condições: ausência 

de cor e cor marrom para acusar uma informação de erro, 

avisando ao operador que a iluminação ambiente não está 

adequada para a leitura do sensor. 

Na operação condicional correspondemos os valores das cores 

com números de um a quatro, estes números terão um valor 

representativo para o acionamento da ejeção. 

É colocado também uma outra variável numérica que coleta o 

número de repetições ocorridas no loop funcionando como uma 

espécie de variável de incremento. Ela pula as posições da matriz 

de 1 a 8 permitindo que a informação preenchida na matriz seja 

de acordo com a sequência dos blocos lidos. 
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Figura 14 – Segunda parte do subprograma principal. 

 

Na segunda parte realizamos a operação contrária, a matriz é lida 

em um loop que será quebrado na oitava volta e as informações 

dessa matriz serão lidas uma de cada vez, em cada volta e 

levadas para uma condição. De acordo com a condição, o motor 

da esteira se posicionará em um grau (pode ser 0º a 360º) que 

representará a posição do compartimento de ejeção, e por fim o 

segundo motor realiza a ajeção do bloco. A cada rodada é lida 

uma informação (da posição correspondete da rodada) na matriz 

e feita a sua condicional. Quando termina a oitava leitura é 

aguardada a leitura do botão central do bloco lógico para o 

rinício da máquina.  

 

3 CONCLUSÕES 
 

O projeto foi apresentado para o público com a proposta citada 

anteriormente de incentivar alunos, professores, e pesquisadores 

a desenvolver soluções práticas para a separação de lixo e ajudar 

na compreensão do público em geral. Apesar das dificuldades de 

montagem de estrutura e elaboração do algoritmo, a máquina 

funcionou com sucesso. A proposta autal, é traze-la para um 

novo nível. Espera-se que a MS seja modelo base para a 

elaboração de novos projetos. 
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