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RESUMO 

 

A área da robótica está em constante processo de evolução e crescimento, com os frequentes 

avanços, os robôs já revolucionaram os modos de operação em industrias, aumentando a velocidade 

com que se produz e mantendo ou até mesmo melhorando o padrão de qualidade anteriores. Porém, 

já não se limitam apenas as grandes indústrias, e a cada dia os robôs ganham mais espaço em nossos 

trabalhos, em nossas casas e em nossas vidas. Tendo isso em mente, se torna importante levar o 

conhecimento de robótica para a sociedade e a população no geral, criando meios e modelos atrativos 

para o grande público, de modo com que os façam se interessar e instiga-los a busca de novos 

conhecimentos. O robô com foco no entretenimento é uma forma de para criar interesse do público e 

principalmente do público jovem em eventos e visitas. Desta forma, foi proposto neste trabalho 

desenvolver um robô de baixo custo com foco na música e no entretenimento, onde o principal 

objetivo é atrair o máximo de pessoas para o seu entorno. O robô é capaz de circular pelo ambiente 

em busca de um objeto aleatório para que possa “batucar” ritmicamente, atraindo pessoas para a sua 

atuação e para outras atrações em sua volta. O trabalho deve ser avaliado em eventos da UFU, onde 

será analisado o interesse do público em seu funcionamento, no entanto essa experimentação em 

campo está adiada por período indeterminado, devido a pandemia. Sendo assim, podemos afirmar 

que o funcionamento do robô respondeu de forma satisfatória, já aplicabilidade como meio de 

entretenimento ainda precisa ser melhor estudada em eventos futuros. 

 

Palavras-chave: robótica móvel; entretenimento; eventos; 
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ABSTRACT 

 

The area of robotics is constantly evolving and growing, with frequent advances, robots have already 

revolutionized the modes of operation in industries, increasing the speed with which they are 

produced and maintaining or even improving the previous quality standards. However, big industries 

are no longer limited, and robots are gaining more space every day in our jobs, in our homes and in 

our lives. Bearing this in mind, it is important to bring the knowledge of robotics to society and the 

population in general, creating attractive means and models for the general public, in order to make 

them interested and instigate them in the search for new knowledge. The robot with a focus on 

entertainment is a way to create interest of the public and especially the young audience in events 

and visits. Thus, it was proposed in this work to develop a low-cost robot with a focus on music and 

entertainment, where the main objective is to attract the maximum number of people to its 

surroundings. The robot is able to circulate around the environment in search of a random object so 

that it can "beat" rhythmically, attracting people to its performance and to other attractions around 

it. The work must be evaluated at UFU events, where the public's interest in its operation will be 

analyzed, however this experimentation in the field is postponed indefinitely, due to the pandemic. 

Therefore, we can say that the operation of the robot responded satisfactorily, as applicability as a 

means of entertainment still needs to be better studied in future events. 

 

Keywords: mobile robotics; entertainment; events; 
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A tecnologia avança a passos cada vez mais largos e isso se aplica a todas as áreas tecnológicas 

que hoje estão em constante evolução e crescimento. Com estes frequentes avanços, a tecnologia se 

populariza e torna-se viável economicamente. A robótica e a automação são ótimos exemplos disto, 

pois a cada dia os robôs ganham mais espaço em nossos trabalhos, em nossas casas e em nossas vidas, 

abrindo caminho para possibilidades excitantes para a sociedade atual [1].  

Apesar da robótica ser considerada um campo relativamente novo, um número expressivo de 

robôs já foi desenvolvido e um número significante está em uso, se destacando principalmente nas 

grandes indústrias e na agricultura (Figura 1). Os robôs revolucionaram os modos de operação, 

aumentando a velocidade com que se produz e mantendo ou até mesmo melhorando o padrão de 

qualidade em comparação com o trabalho humano. A tecnologia de hoje já permite que robôs realizem 

metade das tarefas do trabalho de um humano, segundo o McKinsey Global Institute [2]. De acordo 

com a Federação Internacional de Robótica, o setor da indústria mundial deve adquirir mais 400 mil 

robôs industriais em 2019, já no Brasil, os números ainda são considerados tímidos, serão apenas 

3.500 novas unidades nas fábricas [1].  

Figura 1. Robôs industriais em uma montadora de automóveis à esquerda, e à direita, robô agrícola móvel para 

monitoramento em Agricultura de Precisão. 

  

Fonte: [3] e [4] 

Porém a aplicação de robôs não é apenas limitada ao ambiente industrial, e gradualmente 

caminham para o cotidiano da humanidade [5]. Diversos robôs para aplicações de serviços já estão 

disponíveis, como exemplos temos: robô de recepção móvel “Keylo” da Wyca, robô de entregas 

autônomo “Relay” da Savioke, robô aspirador de pó inteligente e o limpador robótico de piscinas da 

iRobot, robô de monitoramento móvel da Robotnik [6] (Figura 2).  

Figura 2 - Robô de entregas autônomo “Relay” da Savioke. 

 

Fonte: [6]  

Estes já estão à disposição para facilitar a vida de seus portadores e podem ser comprados pela 

Internet, além de também estarem disponíveis robôs de outras diversas funções, não esquecendo de 
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citar tantos outros que estão em pleno processo de pesquisa e desenvolvimento e que possivelmente 

estarão disponíveis para compra em um futuro próximo. 

Outra forma de aplicação da robótica é o uso de robôs não somente como instrumentos de 

trabalho e serviços, mas também como meio de entretenimento humano. Pouco a pouco, o 

entretenimento se torna uma aplicação importante da robótica, sendo utilizados como guias turísticos, 

em atrações turísticas, no meio cultural e no meio artístico. Esses robôs podem ser considerados como 

robôs sociais, que nada mais são que robôs projetados para interagir com os humanos.  

Encontra-se este tipo de robô em parques de diversões como a Disneylândia, que conta com 

vários robôs autônomos [7]. A Coréia do Sul está atualmente construindo um parque inteiro focado 

apenas em robôs, o chamado “Robot Land Korea” [8]. Isso demonstra o quanto os robôs atraem 

pessoas por todo o mundo. 

Muitos destes robôs sociais são humanoides e tentam imitar alguns aspectos humanos e desta 

forma, interagir com os mesmos. Como exemplos, temos robôs que jogam futebol, ou dançam, ou 

tocam instrumentos, ou conversam, ou até robôs que emulam algumas emoções semelhantes aos dos 

humanos. Existem também os robôs sociais que são robôs antropomórficos, são eles: bonecos 

animados ou animais de estimação. Por último temos os robôs sociais que são somente virtuais, ou 

seja, não existem fisicamente, assim eles interagem conosco normalmente via computador ou celular. 

Como robôs que jogam xadrez, ou os robôs que conversam em chats [9].  

Nessa categoria da robótica, pode-se destacar os robôs “Asimo”, da Honda e “Qrio” da Sony, 

ambos foram revelados por volta dos anos 2000 e já estão descontinuados, mas foram importantes e 

chamaram muita atenção na época de lançamento [10] [11]. Por outro lado, o “Aibo”, cachorro robô 

da Sony, que havia sido descontinuado na mesma época do “Qrio”, retornou após uma década e hoje 

já se encontra disponível nas lojas no Japão e Estados Unidos [11] [12] [13]. 

Figura 3 - Robô “Asimo” da Honda. 

 

Fonte: [10]  

Outro seguimento que merece ser destacado entre estes robôs de entretenimento, são os robôs 

de baixo custo, desenvolvidos por empresas, universidades e escolas técnicas, onde as verbas 

disponíveis para projetos são limitadas, sendo necessário se adaptar e criar meios para superar essas 

dificuldades através da criatividade e da robótica de baixo custo. Estes robôs além de contribuir para 

o ensino e aprendizagem dos alunos, podem ser utilizados como atrações turísticas em eventos e 

congressos. 
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A proposta apresentada neste trabalho é a de desenvolvimento e construção de um robô de 

entretenimento de baixo custo, com foco no entretenimento e na música. O robô deverá ser capaz de 

circular pelo ambiente em busca de algo que possa “batucar”, ou seja, utilizará um objeto aleatório 

no ambiente como bateria. Após executadas as batidas no objeto, ele busca outros objetos-alvos 

automaticamente. Sua utilização será voltada para eventos envolvendo a Universidade Federal De 

Uberlândia, no intuito de mostrar ao público uma das milhares de possibilidades fornecidas dentro da 

área de robótica e também do curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, além de chamar 

a atenção dos leigos para as novas tecnologias e projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da 

universidade. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O uso da robótica de baixo custo como meio de ensino e de entretenimento não é uma 

novidade. É crescente o uso de novas tecnologias para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. 

Neste contexto, a robótica educacional tem mostrado notáveis avanços em vários níveis educacionais.  

Apesar de muitas pesquisas indicarem a robótica educacional como sendo uma ferramenta que 

envolve questões multidisciplinares, portanto rica pedagogicamente, ela, infelizmente não faz parte 

do cotidiano das escolas brasileiras. Este fato ocorre, principalmente, devido ao alto custo do 

equipamento [14].  

Diante dessa situação, surgem trabalhos como o realizado em [14]. O trabalho apresenta uma 

solução de baixo custo para implementar a robótica educacional em escolas brasileiras. Nesta 

pesquisa foi desenvolvido um robô de baixo custo que possui as mesmas funcionalidades encontradas 

em conjuntos de robótica educacional disponíveis no mercado. O projeto é baseado na utilização da 

placa GogoBoard e materiais de descarte o que culminou em um protótipo de um robô com custo 20 

vezes menor do que os produzidos no mercado. Além disso, este equipamento pode ser utilizado em 

diversas situações pedagógicas desde o ensino fundamental até o universitário. Criando-se assim uma 

possibilidade real de implementação da robótica pedagógica em escolas brasileiras. 

Ao juntarmos a robótica com a área musical, podemos juntar os benefícios das duas áreas, 

como indicado em [15], com o uso da robótica social para ensino de música para crianças com 

autismo. A música tem o poder de influenciar os seres humanos e, em particular, as emoções, humores 

e sentimentos das crianças. Ensinar música pode ajudar a desenvolver novas ou melhorar habilidades 

de comunicação social, verbal / não verbal existentes em crianças. As crianças que recebem educação 

musical regular podem ter melhor movimento, matemática e habilidades de leitura em comparação 

com seus pares. Daí surge a ideia da utilização de um robô social humanoide para ensinar música 

sistematicamente a crianças autistas [15]. 

Neste estudo, os objetivos eram ensinar os fundamentos da música através de um robô 

xilofone tocador de tambor como assistente de professor e melhorar as habilidades sociais e cognitivas 

através de jogos ativos de música para crianças com autismo. As intervenções educacional-

terapêuticas foram conduzidas em um programa de estudo de caso em crianças autistas, levando em 

consideração a experiência de crianças, pais e terapeutas durante o programa. Os resultados indicaram 

que, como ferramenta e facilitador, o robô não tem a capacidade de ensinar notas ou ritmos musicais 

aos participantes com autismo. Também foi observado que a severidade do autismo dos participantes 

e o estresse dos pais diminuíram um pouco durante essas sessões. Além disso, melhorias notáveis 

foram observadas nas habilidades sociais e cognitivas de todos os quatro participantes, bem como no 
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efeito positivo deste programa nas habilidades de imitação e motora de dois indivíduos após as 

intervenções. O progresso relatado neste estudo exploratório preliminar confirmou os benefícios em 

potencial do uso de robôs sociais e tecnologias inteligentes como facilitadores no ensino de música e 

na reabilitação cognitiva. 

Um caso especial, aplicado à educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e 

Matemática), teve como foco combinar robôs e teatro musical em um programa pós-escolar para 

crianças do ensino fundamental em áreas rurais, mais especificamente, socioeconomicamente 

desfavorecidas [16]. Acredita-se que esta combinação oferece um extraordinariamente rico e 

envolvente meio de introduzir grupos de crianças para as ideias centrais da educação STEAM. A 

robótica pode facilmente levar a discussões de programação, matemática, física, interação homem-

robô, animação, etc. Ao inserir o teatro, presa-se a discussões sobre música, canto, representação, 

desenho, pintura, figurino e muito mais. O projeto de programa modular é flexível e extensível 

podendo ser aplicado em diversos casos, onde espera-se que o mesmo possa contribuir para 

demonstrar um novo formato do programa STEAM e um processo estruturado que os outros possam 

seguir facilmente (Figura 4).  

Figura 4 - Uso de robôs variados em uma escola de música para ensino STEAM. 

 

Fonte: [16] 

No geral, este programa teve sucesso em obter e manter as crianças entusiasmadas com o 

teatro de robôs. O autor relata que as crianças gostaram particularmente do tempo de jogo livre com 

os robôs. Durante as atividades estruturadas e o jogo livre, observou-se a aprendizagem interativa 

ponto a ponto com os alunos explicando uns aos outros como operar os robôs. O teatro musical com 

robôs fornece uma maneira atraente de expor as crianças as novas tecnologias. Embora possa não ser 

adequado para explorar qualquer campo em profundidade, a variedade oferece seus próprios 

benefícios. 

 Outro exemplo de robótica, educação e música é relatado em [17], em Cingapura. Nos últimos 

anos, Cingapura aumentou sua ênfase nacional em tecnologia e engenharia na educação infantil. Sua 

mais nova iniciativa, o Programa Playmaker, se concentrou no ensino de robótica e codificação em 

ambientes pré-escolares. O autor também relata que a robótica oferece uma maneira divertida e 

colaborativa para as crianças se envolverem com os conceitos fundamentais de tecnologia e 
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engenharia durante seus primeiros anos de formação. O estudo analisa uma amostra de crianças em 

idade pré-escolar de cinco centros da primeira infância em Cingapura que concluíram um currículo 

de 7 semanas STEAM da KIBO em suas salas de aula chamado “Danças de todo o mundo”. O KIBO 

é um kit de robótica recém-desenvolvido que ensina engenharia e programação.  

Os resultados indicaram que as crianças tiveram muito sucesso em dominar os conceitos 

fundamentais de programação (Figura 5). Além disso, os professores foram bem-sucedidos em 

promover um ambiente colaborativo e criativo, mas menos bem-sucedidos em encontrar maneiras de 

se envolver com a maior comunidade escolar por meio da robótica. Este estudo foi parte de uma 

grande iniciativa em todo o país para aumentar o uso de ferramentas de engenharia apropriadas para 

o desenvolvimento em contextos da primeira infância. 

Figura 5 - Utilização de robôs no ensino e cultura. 

 

Fonte: [17] 

 Com base nestas literaturas, observa-se que a robótica educacional para crianças, ainda 

possuem grandes desafios a serem superados. Mas em todos os artigos, há relatos de empolgação e 

de envolvimento dos alunos e da comunidade na utilização de robôs, especialmente quando 

misturadas com atividades artísticas e em eventos. Com esta ideia em mente, aliado aos resultados de 

eventos já realizados em Patos de Minas como o “Dia do Orgulho Nerd” e o “Vem Pra UFU”, nos 

quais os protótipos robóticos tiveram um grande número de visitantes, verificou-se a possibilidade de 

projetar e desenvolver um robô totalmente direcionado aos eventos, na tentativa de maximizar o 

impacto no público leigo e atrair maior interesse pela área. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para o estudo foram cumpridas algumas etapas de desenvolvimento, iniciando pelo estudo de 

conceitos básicos e de mais trabalhos relacionados à robótica no entretenimento, até a implementação 

de um protótipo robótico “baterista” e a validação do mesmo em um evento da universidade, 

conforme detalhado nos itens a seguir.  

 

3.1 Estudo e levantamento do referencial teórico 

 

Utilizando buscadores de artigos indexados como o Google Scholar e a IEEE Explore, será 

realizada uma busca mais trabalhos direcionados à robótica em eventos e no entretenimento. O 

objetivo é fazer um levantamento de casos de sucesso nesta área, para ter um melhor embasamento 

teórico e ter objetos de comparação para a validação, conforme os resultados obtidos na literatura. 

 

 

3.2 Estudos das Tecnologias Utilizadas 

 

 Como o projeto demanda alguns conhecimentos específicos, serão dedicadas algumas 

semanas para aprofundamento no conhecimento das tecnologias que serão utilizadas, focando 

principalmente nos conceitos de robótica e de Arduino. Os materiais para estudo e os custos serão 

financiados pelo orientador. 

 

3.3 Levantamento dos requisitos  

 

 Antes da construção do protótipo, serão levantados os requisitos e todos os materiais 

necessários para construção do mesmo. Os materiais para construção serão fornecidos pelo 

orientador.  

 

3.4 Construção do Protótipo e Experimentação 

 

A partir dos requisitos levantados e da aquisição do material, a próxima etapa é a construção 

do protótipo. O protótipo deverá ser capaz de detectar obstáculos e realizar a batida com uma haste 
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metálica, de forma ordenada. A principal ideia é que o robô chame atenção por meio de tons musicais 

dos objetos que encontra no caminho. É considerada a ideia de colocar o mesmo em um ambiente 

controlado com vários tipos de materiais alocados em sua volta.  

 

3.5 Validação do Projeto 

 

 Após a construção do protótipo, o mesmo será validado em um evento da universidade, como 

por exemplo, o Vem pra UFU. Será analisada a quantidade de pessoas em torno destes robôs em 

relação aos outros atrativos que normalmente estão no evento, estimando assim, se houve um 

incremente na atenção e na expressão das pessoas que o observam. 

 Devido a pandemia causada pelo Covid 19 a validação do protótipo em um evento público 

não pode ser efetivada, inicialmente propomos a apresentação de um vídeo demonstrando o robô 

projetado em ação, o link para acesso ao mesmo será disponibilizado ao final deste relatório. Quando 

for seguro e possível será feita a experimentação com a presença do público. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Arduino 

 

Arduino é um projeto totalmente aberto de protótipos eletrônicos baseados em uma plataforma 

flexível de hardware e software. 

O Arduino foi criado em 2005 por 5 pesquisadores. O objetivo era criar um dispositivo barato, 

funcional e fácil de programar, focado em estudantes e designers amadores. Além disso, é adotado o 

conceito de hardware livre, ou seja, qualquer pessoa pode partir do mesmo hardware básico para 

montar, modificar, melhorar e customizar o Arduino. 

Assim, foi criada uma placa composta por um microcontrolador, circuitos de entrada/saída e 

que pode ser facilmente conectada à um computador e programada via IDE utilizando uma linguagem 

baseada em C/C++, sem a necessidade de equipamentos extras além de um cabo USB. 

Figura 6 – Modelos de placas Arduino 

 

Fonte: [19] 

Uma vez programado, o microcontrolador pode ser usado de forma independente, ou seja, 

você pode usá-lo para controlar o que desejar, um robô, ventiladores, luzes de casa, condicionadores 

de ar, podem ser usados como dispositivos de medição ou quaisquer outros itens.  

Para isso, o Arduino possui uma quantidade enorme de sensores e componentes que você pode 

utilizar nos seus projetos. Grande parte do material utilizado está disponível em módulos, que são 

pequenas placas que contém os sensores e outros componentes auxiliares como resistores, capacitores 

e leds. 
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Figura 7 – Módulos Arduino 

 

Fonte: [18] 

Existem também os chamados Shields, que são placas que você encaixa no Arduino para 

expandir suas funcionalidades. Que permitem o acesso à bluetooth, cartão SD, rede wifi ou até mesmo 

à internet, e ainda mantém os demais pinos disponíveis para utilização.  

Neste projeto foram utilizados dois Shields de expansão, HY-P332 e DK-NANO-003. 

 

4.2 Arduino NANO 

 

O Arduino Nano é uma versão pequena, mas completa, desenvolvido e produzido pela 

Gravitech. Ele pode ser usado diretamente na protoboard e a conexão mini USB maximiza o espaço 

restante. É uma placa de quatro camadas com planos para a alimentação e terra para auxiliar a fornecer 

energia suficiente para os CIs durante o chaveamento e reduzir o ruído durante o chaveamento de alta 

velocidade dos pinos de entrada e saída. O plano de alimentação é de baixa indutância e assim 

quaisquer transientes que possam surgir na linha de alimentação serão de baixo nível. 

Como destaque o NANO possui 14 entradas/saídas digitais, sendo elas 6 com suporte a PWM 

e 2 usadas comumente na comunicação serial. Além disso possui 8 pinos entrada/saída analógica. 

Não só isso como também pinos para alimentação 5V e 3,3V, LEDs indicadores, pinos e botão reset, 

e alguns outros. 

Todo este aparato possibilita o Arduino a executar as mais diversas funções. A alocação da 

pinagem, bem como uma ilustração de um NANO pode ser vista logo abaixo.  
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Figura 8 – Arduino NANO 
 

 

Fonte: [20] 

 

Especificações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcontrolador Atmel ATmega168 ou ATmega328 

Voltagem de operação (nível logico) 5 V 

Voltagem de entrada (recomendada) 7-12 V 

Voltagem de entrada (limites) 6-20 V 

Pinos digitais I/O 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM) 

Pinos de entrada analógica 8 

Corrente contínua por pino I/O 40 mA 

Memória Flash 16 KB (ATmega168) ou 32 KB (ATmega328) 

dos quais 2 KB são utilizados pelo  bootloader 

SRAM 1 KB (ATmega168) ou 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 512 bytes (ATmega168) ou 1 KB (ATmega328) 

Velocidade de Clock 16 MHz 

Dimensões 0.73" x 1.70" 
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 Como meio de aprendizado foram utilizadas montagens básicas do Arduino. Para isso nada 

melhor que a utilização de LEDs e botões. Como exemplo temos os códigos onde se programa o 

Arduino para controlar o tempo que o led esta ligado e o tempo que esta ligado, de forma com que o 

mesmo simule um pisca-pisca, ou ainda o LED que pode ser acionado através da utilização de um 

botão. A seguir, serão explicitados os códigos destes pequenos e simples experimentos, contendo 

seus devidos comentários: 

 LED Piscante: 

void setup() 

{ 

  pinMode(11, OUTPUT); //Define a porta do LED como saída 

} 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(11, HIGH); //Acende o LED 

  delay(1000); //Aguarda intervalo de tempo em milissegundos 

  digitalWrite(11, LOW);   //Apaga o LED 

  delay(1000);  //Aguarda intervalo de tempo em milissegundos 

} 

 

LED Acionado Por Botão: 

const int ledPin = 2; //led no pino 2 

const int Botao = 12; //botao no pino 12 

int estadoBotao; //Variavel para ler o status do pushbutton 

 

void setup(){ 

    pinMode(ledPin, OUTPUT); //Pino do led será saída 

    pinMode(Botao, INPUT); //Pino com botão será entrada 

} 

 

void loop(){ 

    estadoBotao = digitalRead(Botao); //le o estado do botão - HIGH OU LOW 

    if (estadoBotao == HIGH){ //Se botão estiver pressionado (HIGH) 

        digitalWrite(ledPin, HIGH); // acende o led do pino 2. 

    } 

    else{ //se não estiver pressionado (LOW) 

        digitalWrite(ledPin, LOW); //deixa o led do pino 2 apagado 

    } 

} 
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4.3 Definição de um Robô 

 

Existem diversas definições para o termo robô, porem uma definição mais precisa e aceita é 

a apresentada pela norma ISO 10218, que define um robô como sendo: "uma máquina manipuladora 

com vários graus de liberdade controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode 

ter base fixa ou móvel para utilização em aplicações de automação". 

Existem diversos robôs no mercado, e cada um tem suas especificações intrínsecas e 

componentes específicos, porém, todo robô é formado pela integração dos seguintes componentes: 

a) Sensores: Sensores: geralmente baseados na posição e velocidade variando em função do tempo e 

na interação entre o robô e o ambiente de operação da unidade de controle, fornecem parâmetros 

relacionados ao comportamento do robô. Os sensores mais comuns são: Luz, Pressão, Temperatura, 

Posição e Proximidade. 

b) Unidade de controle e processamento: O controle é o "cérebro" ou "inteligência" de qualquer 

projeto de robótica, sendo responsável por gerenciar e monitorar os parâmetros operacionais 

necessários para realizar as tarefas robóticas. Os comandos de movimento enviados ao atuador são 

originados do controlador de movimento e baseiam-se nas informações obtidas por meio dos 

sensores. 

c) Atuadores: Robôs e dispositivos eletromecânicos devem ter alguma forma de manipular objetos 

ou realizar alguma forma de ação no ambiente externo. Então, funcionam aqui os atuadores, que são 

componentes que convertem energia elétrica, hidráulica ou pneumática em energia mecânica. Por 

meio do sistema de transmissão, a potência mecânica gerada pelo atuador fornece as condições para 

o robô se mover. 

 

4.4 Servo Motor CC 

 

Servo motores podem ser tanto motores CA quanto motores CC. Os servos são atuadores 

projetados para aplicações onde é necessário fazer o controle de movimento com posicionamento de 

alta precisão, reversão rápida e de alto desempenho. Eles são amplamente usados em robótica, 

sistemas automatizados, máquinas CNC e em outras diversas aplicações. 

Existem várias diferenças entre servos e outros tipos de motores. Dentre essas diferenças, a 

principal é o encoder e controlador instalado no servo sistema. Este encoder é na verdade um sensor 

de velocidade com a função de fornecer a velocidade e o posicionamento do motor. 



20 

 

O servo motor CC é basicamente composto por um pequeno motor CC, um potenciômetro de 

realimentação, uma caixa de engrenagens e um circuito eletrônico para acioná-lo, conforme mostrado 

na figura abaixo. 

Figura 9 – Estrutura interna de um servo motor 

 

Fonte: [23] 

O Servo utilizado no projeto é o SG90 é um servo pequeno e leve, com alta potência de saída. 

O servo pode girar aproximadamente 180 graus, sendo 90 em cada direção. Você pode usar qualquer 

código de servo, hardware ou biblioteca para controlar esses servos. Bom para iniciantes que querem 

fazer as coisas se moverem sem construir um controlador de motor com feedback e caixa de 

engrenagens, especialmente porque caberá em lugares pequenos. 

Figura 10 - Servo Motor SG90  

 

Fonte: [24] 

O SG90 foi testado utilizando os códigos pré carregados do Arduino IDE, sendo eles, o 

“Sweep” que gira o servo 180 graus para cada lado continuamente e o “Knob” que possibilita o servo 

motor a ser controlado por um potenciômetro, estes códigos estão expostos a seguir.  
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Servo Gira 180 grau P/ Ambos os Lados Continuamente (Sweep): 

#include <Servo.h> 

Servo myservo;  //Cria o objeto servo para controlar o servo motor  

int pos = 0;    //Variável que armazena a posição do servo 

 

void setup() { 

  myservo.attach(9);  //Define o pino digital utilizado pelo servo 

} 

 

void loop() { 

  for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { //Angulo varia de 0 a 180 graus 

    // in steps of 1 degree 

    myservo.write(pos);              //Diz ao servo para ir para a posição na variável 'pos' 

    delay(5);                       // Tempo para que o servo atinja a posição 

  } 

  for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // Angulo varia de 0 a 180 graus 

    myservo.write(pos);              // Diz ao servo para ir para a posição na variável 'pos' 

    delay(5);                       // Tempo para que o servo atinja a posição 

  } 

} 

 

Servo Controlado Por Potenciômetro (Knob): 

 

#include <Servo.h> 

 

Servo myservo;  // Cria o objeto servo para controlar o servo motor 

 

int potpin = 0;  //Define o pino analógico usado para conectar o potenciômetro 

int val;    //Cria uma variável para ler o valor do pino analógico 

 

void setup() {  

  myservo.attach(9);  // Define o pino digital utilizado pelo servo 

} 

 

void loop() { 

  val = analogRead(potpin);            //Lê o valor do potenciômetro (valor entre 0 e 1023) 

  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);     //Adapta para uso com o servo (valor entre 0 e 180) 

  myservo.write(val);                  //Define a posição do servo de acordo com o valor escalado 

  delay(15);                           // Tempo para que o servo atinja a posição 

} 
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4.5 Motor de Corrente Continua (CC) 

 

Um motor CC nada mais é do que um motor alimentado por corrente contínua, proveniente 

de uma bateria ou qualquer outra fonte de alimentação CC. A sua comutação (troca de energia entre 

rotor e estator) pode ser através de escovas ou sem escovas. No que diz respeito à velocidade, um 

motor CC só pode ser controlado alterando a sua tensão, diferentemente de um motor elétrico de 

corrente alternada (CA) cuja a velocidade é variada pela frequência. Portanto, o motor CC precisa 

apenas de uma mudança no nível de tensão para que possamos variar sua velocidade, torna-se mais 

adequado para componentes automotivos, equipamentos industriais ou ainda para aplicações em 

eletrônica, que exigem um controle fino de velocidade. 

Figura 11 – Motor CC e Sua Estrutura 

 

Fonte: [26] 

Os motores CC são importantes e complexos equipamentos, portanto poderíamos passar horas 

falando sobre o assunto, porém este não é o foco aqui. 

 A principal aplicação do motor CC em um protótipo eletrônico é possibilitar a movimentação 

do protótipo, e para isso o mesmo é acoplado as todas que faram com que o robô posso se movimentar 

pelo ambiente. 

Figura 12 – Kit Motor CC + Roda 

 

Fonte: [38] 
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4.6 PWM 

 

PWM, ou Pulse Width Modulation, significa Modulação de Largura de Pulso. O PWM é uma 

técnica para controle de cargas, como por exemplo um LED ou um motor, seja para controlar sua 

potência ou sua velocidade. Normalmente as cargas, em CC, são alimentadas com uma tensão 

constante, por exemplo, de 5v. 

Figura 13 – Alimentação Padrão 

 

Fonte: [27] 

Porém, você pode desejar alterar a rotação de um motor ou então controlar a intensidade de 

um LED. Para isso, a tensão em cima da carga precisa ser mais baixa. 

A tecnologia PWM mantém a tensão na carga no valor máximo por um período de tempo, e 

em outro intervalo de tempo, não há tensão na carga, e esse processo se repete indefinidamente, 

conforme mostrado na figura a seguir: 

Figura 14 – Alimentação com PWM 

 

Fonte: [27] 

Na Figura 12, está o exemplo do uso do PWM, mostrando a tensão pelo tempo em cima de 

uma carga qualquer. 50% do tempo a tensão é Vcc e 50% é 0. Com isto, a tensão média em cima da 

carga diminui.  

Pra alterar a tensão média, basta mudar o tempo que a tensão fica em alta (Vcc) em relação 

ao tempo que ela fica em baixa (0v). Portanto, o período de tempo deve ser o mesmo, mas o que muda 

é apenas o tempo que a tensão ficará em Vcc. Esse tempo que a tensão fica em alta é chamado de 

duty cycle ou ciclo de trabalho. O duty cycle é dado em porcentagem, e é a porcentagem do tempo 
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que Vcc fica em alta comparado ao período total. É o DC da fórmula de tensão média mostrada 

inicialmente. Uma observação importante a ser feita é que o período de tempo não pode ser longo e 

deve estar preferencialmente na faixa dos milissegundos. Isso porque se o período for maior, por 

exemplo 2 segundos, a carga só será desligada ou ligada dependendo do pulso, sem alteração da 

tensão. 

Na prática, substituímos os interruptores por dispositivos de estado sólido que podem abrir e 

fechar circuitos rapidamente, como transistores bipolares, FETs de potência e até SCRs. Em seguida, 

este dispositivo é ligado um oscilador que possa ter seu ciclo ativo controlado numa grande faixa de 

valores. Na prática, é difícil chegar à duração de pulso zero e 100%, pois significaria parar o oscilador, 

mas podemos chegar muito perto disso. 

 

4.7 Ponte H 

 

A ponte H é um circuito usado para mudar o sentido (polaridade) da corrente em uma 

determinada carga e controlar sua potência. Usado por exemplo para controlar a direção de rotação 

de um motor DC. Este circuito requer um caminho que carregue corrente para o motor em uma direção 

e o outro caminho carregue corrente na direção oposta. Além disso, o circuito deve ser capaz de ligar 

e desligar a corrente que alimenta o motor. Uma ponte H possui quatro interruptores eletrônicos, que 

podem ser controlados de forma independente. A figura a seguir mostra a disposição dessas quatro 

chaves (S1, S2, S3 e S4) em relação ao motor DC controlado: 

Figura 15 – Funcionamento Ponte H 

 

Fonte: [29] 

O funcionamento do motor depende dos estados das chaves, que podem ser combinadas de 

várias formas. A ideia principal da ponte h, em relação ao inversor de tensão, é a mesma:  

Acionando a chave S1 e S4 a corrente flui em um sentido, fazendo-o girar em uma direção; 

Acionando a chave S2 e S3, a corrente flui no sentido contrário, fazendo-o girar na direção contrária; 

Acionando S1 e S2 ou S3 e S4 nada acontece. 
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A principal diferença é que, na ponte h, nós mantemos um par de chave fixo (S1 e S4 ou S2 e 

S3). Em outras palavras, durante toda a operação de carga, a corrente fluirá apenas em uma direção. 

Obviamente, se você precisar alterar o sentido de rotação do motor, deverá ativar outro par de chaves. 

Geralmente, as pontes H são construídas com MOSFETs ou transistores bipolares e normalmente são 

encontradas na forma de circuitos integrados (e mais fáceis de usar). Exemplos comuns de chips 

contendo uma ou mais pontes H são: L293D, L298, LMD18200 e L9110. 

Além de controlar a direção de rotação do motor DC, a ponte H também pode ser usada em 

outras aplicações, como inversores de energia, conversores AC-AC, conversores DC-DC push / pull 

e eletrônica de potência. 

Ao longo do projeto será utilizado o módulo TB6612FNG, que é um componente eletrônico 

altamente tecnológico, desenvolvido para aplicação em projetos eletrônicos que usam como base 

plataformas de prototipagem, como por exemplo, o próprio Arduino. É necessário destacar que o 

módulo é uma ponte H com base em MOSFET, mostrando-se muito mais eficiente do que as pontes 

H baseados em BJT, utilizadas em drivers mais antigos. Ele pode ser aplicado para controlar 2 

motores DC independentes, controlando o sentido do giro e a velocidade dos motores. Este possui 

tensão de entrada de 4,5 V a 13,5 V (pode operar até 2,5 V com desempenho reduzido), com 

capacidade de produção de corrente contínua de 1A em cada canal, com pico de 3A. 

A seguir temos a imagem de um TB6612FNG, bem como a indicação da alocação das ligações 

entre os motores e os microcontroladores: 

Figura 16 – Ponte H: TB6612FNG 
 

 

Fonte: [32] 

O Driver de Motor TB6612FNG pode controlar até dois motores CC. Dois sinais de entrada 

(IN1 e IN2) podem ser usados para controlar cada motor. As duas saídas do motor (A e B) podem 

ser controladas separadamente e a velocidade de cada motor é controlada através de um sinal de 

entrada PWM. Já o pino STBY deve ser circuitado ao VCC para tirar o motor do modo de espera. 
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4.8 Sensor Ultrassônico 

 

Um sensor ultrassônico é um dispositivo que usa som de alta frequência para medir a distância 

entre certos objetos. Esses sensores também são chamados de transceptores e podem usar o ar como 

meio de transmissão em um ambiente terrestre. Além de outras aplicações, os sensores ultrassônicos 

também são comuns em aplicações industriais e médicas. 

Este dispositivo gera pulsos de som além da faixa de audição do ouvido humano. A maioria 

dos objetos sólidos pode refletir ondas sonoras. O transceptor usa um temporizador para determinar 

com precisão o tempo que leva para o pulso ultrassônico "pular" até o objeto e retornar ao dispositivo. 

O Sensor ultrassônico HC-SR04 é capaz de medir distâncias de 2cm a 4m com ótima precisão 

e baixo preço. Este módulo possui um circuito pronto com emissor e receptor acoplados e 4 pinos 

(VCC, Trigger, ECHO, GND) para medição. A seguir temos a imagem do sensor HC-SR04. 

Figura 17 - Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 

 

Fonte: [33] 

 Um possível meio de implementação de um sensor HC-SR04 utilizando o Arduino pode ser 

para medir e amostrar a que distancia está um objeto do sensor. O código de implantação deste 

sistema pode ser visto a seguir. 

 

//Carrega a biblioteca do sensor ultrassonico 
#include <Ultrasonic.h> 
  
//Define os pinos para o trigger e echo 
#define pino_trigger 8 
#define pino_echo 9 
 

//Inicializa o sensor nos pinos definidos acima 
Ultrasonic ultrasonic(pino_trigger, pino_echo); 

  
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("Lendo dados do sensor..."); 
} 
  
void loop() 
{ 
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  //Le as informacoes do sensor, em cm e pol 
  float cmMsec, inMsec; 
  long microsec = ultrasonic.timing(); 
  cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM); 
  inMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::IN); 
  //Exibe informacoes no serial monitor 
  Serial.print("Distancia em cm: "); 
  Serial.print(cmMsec); 
  Serial.print(" - Distancia em polegadas: "); 
  Serial.println(inMsec); 
  delay(1000); 
} 

 

4.9 Módulo de Gravação 

 

O módulo de gravação e reprodução, composto principalmente pelo CI ISD1820, é um 

dispositivo responsável pelo processo de gravação de sons e reprodução dos dados gravados na 

memória, o responsável por todo o processo é o CI ISD 1820. O modulo possui uma memória 

EEPROM interna não é volátil, usando este tipo de memória, podemos desligar o módulo sem perder 

o áudio gravado anteriormente. O módulo conta com uma capacidade de gravação e reprodução de 

até 10 segundos. A tensão operacional do modulo atende o intervalo de 3 a 5V (CC). 

Figura 18 - Módulo ISD1820 

 

Fonte: [35] 

 O modulo possui vários componentes, sendo eles: 3 botões para controle e um conector de 12 

pinos que serve para ligação ao microcontrolador e também executar algumas funções específicas. 

Vamos olhar os detalhes desse módulo: 
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1. Botão REC:  Após pressionado começa a gravação do som por até 10 segundos; 

2. Botão PLAYE: Reproduz todo o conteúdo da gravação presente na memória EEPROM; 

3. Botão PLAYL: Reproduz a gravação enquanto o botão estiver sendo pressionado; 

4. ISD1820: chip controlador de gravação e reprodução; 

5. LED: Acende quando o módulo está no modo de gravação, e pisca rapidamente ao final da 

reprodução; 

6. Microfone; 

7. Conector de 12 pinos : Controle, alimentação e funções REP (repetição) e FT; 

8. Conector para o alto-falante. 

 

É fácil observar que o conjunto do modulo possui também um microfone embutido na placa, 

o terminal de alimentação, os botões de controle, com as funções REC, PLAYE e PLAYL, e também 

a saída para o alto-falante.  

É importante destacar que sem qualquer programação, apenas conectando o modulo a energia 

e ao GND os botões do sistema (REC, PLAYE e PLAYL) já exercem determinadas funções. 

Destacasse também a implementação do Módulo ISD1820 com o Arduino. Como exemplo 

utilizaremos a montagem e implementação do conjunto considerando as conexões nos pinos 

associados a seguir. O circuito deverá ficar assim como mostrado na figura a seguir. 

Figura 19: 

 

Fonte: [35] 
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A conexão dos cabos no conjunto foi feita da seguinte forma: 

• VCC - 5V 

• GND - GND 

• REC - pino 13 

• P-E (playe) - pino 12 

 

Um possível código que poderia ser implementado para a utilização do Módulo e Arduino é 

apresentado a seguir, bem como seus comentários que tornam mais fácil entender seu funcionamento. 

 

int pino_rec = 13; // Pino ligado ao REC do modulo 

int pino_playe = 12 ; // Pino ligado ao P-E (PLAYE) do modulo 

 

void setup() 

{  

 Serial.begin(9600); 

 pinMode(pino_rec, OUTPUT); 

 pinMode(pino_playe, OUTPUT);  

} 

  

void loop() 

{ 

 delay(5000); 

 digitalWrite(pino_rec, HIGH); // Inicia a gravacao 

 Serial.println("Gravando!"); 

 delay(10000); 

 digitalWrite(pino_rec, LOW); // Para a gravacao 

 delay(5000); // Aguarda 5 segundos 

 digitalWrite(pino_playe, HIGH); // Inicial a reproducao 

 Serial.println("Reproduzindo!"); 

 delay(100); 

 digitalWrite(pino_playe, LOW); 

 Serial.println("Aguardando a proxima gravacao"); 

 delay(5000); // Aguarda 5 segundos e reinicia o processo 

} 
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4.10 Kit Chassi Robótico 2WD 

 

Kit Chassi 2WD é dedicado para montagem de aplicações robóticas e educacionais. O Chassi 

é feito de acrílico, contendo 2 rodas de giro livre utilizadas como suporte, 2 rodas acopladas a 2 

motores CC de 3 a 6V, que são conectados independentemente em cada roda. 

As aplicações para o kit são diversas, através da inclusão de sensores, módulos, controladores 

e uma fonte de alimentação o chassi pode ser usado em aplicações como robôs seguidores de linha, 

robôs que evitam obstáculos, medidores de distância, controle remoto e muito mais. 

Figura 20 – Kit Chassi 2WD 

 

Fonte: [37] 

 

4.11 Arduino IDE 

 

Arduino IDE é um software de código aberto, ele possibilita a escrita e o upload do código 

para a placa. Atualmente o programa tem suporte para as plataformas Windows, Mac e Linux. Todo 

o ambiente de escrita é baseado na linguagem C++ contendo pequenas modificações. O ambiente 

pode ser utilizado com qualquer placa Arduino.  
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5 DESENVOLVIMENTO  

 

 Por ser um projeto relativamente grande, o Drummer Bot foi montado em etapas. Estas serão 

descritas minuciosamente a seguir. 

 

5.1 Montagem e Testes Iniciais 

 Inicialmente o Arduino NANO foi acoplado a uma shield de expansão, esta nos possibilita 

utilizar a mesma quantidade de entradas digitais e analógicas do Arduino, porém expande a 

quantidade de portas GND e de força (5V), que possibilita a ligação de mais módulos e componentes 

ao microcontrolador. Foi acoplada ainda uma segunda shield de expansão, com intuito de controlar a 

entrada de energia no sistema através do uso de um botão. Todo o projeto foi montado sobre um Kit 

Chassi 2WD. 

Figura 21 – NANO e Shields de expansão 

 

Fonte: Autoral 

 Os primeiros testes a serem feitos utilizaram o Sensor Ultrassónico HC-SR04, que é o segundo 

componente mais importante do protótipo, ficando logo atrás do microcontrolador, pois o sensor 

funciona como os olhos do nosso robô e desse modo todo o funcionamento do restante do conjunto 

está interligado com o sinal retornado pelo sensor ao Arduino. Este sensor foi utilizado para testes 

básicos, como ligar LEDs, medir e amostrar distancias, de modo a nos levar ao conhecimento 

necessário para utilizar o sensor no projeto. 

 Já o Servo Motor SG90 foi testado utilizando os códigos pré carregados no Arduino IDE, 

sendo eles, o “Sweep” que gira o servo 180 graus para cada lado continuamente e o “Knob” que 

possibilita o servo motor a ser controlado por um potenciômetro. Assim foi possível ter uma base de 

do funcionamento de um servo.  
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Em seguida foi programado o código e feita a ligação entre Sensor HC-SR04 e os Servos 

Motores SG90. O funcionamento do primeiro servo se dá de forma que ele gire aproximadamente 45 

graus para cada lado (esquerda/direita) de forma a se assemelhar com o pescoço do robô, acima deste 

servo é colocado o próprio sensor ultrassónico, o servo para de se movimentar assim que o sensor 

detecta algum obstáculo a uma distância menor que 10 centímetro do robô.  

Já o outro servo se mantém parado na maior parte do tempo e apenas entra em ação quando o 

sensor detecta algum obstáculo a uma distância menor que 10 centímetro do robô, dessa forma o 

servo entra em ação de forma análoga a um braço, ainda mais considerando a haste acoplada ao servo 

que permite que o mesmo possa batucar nos objetos. 

Figura 22 – Sensor, servos e haste 

 

Fonte: Autoral 

 

5.2 Sistema de Gravação 

 

Quanto ao Modulo ISD1820, utilizado para gravação e reprodução de áudio este tem uma 

programação e modo de funcionamento bem simples, ele foi interligado ao Arduino e tem como 

função iniciar uma gravação assim que o sensor detecta o objeto, assim o modulo grava as batucadas 

feitas pelo servo, após alguns segundos o modulo interrompe a gravação de áudio e inicia a 

reprodução desse áudio que acabou de ser gravado. É um dispositivo importante para nosso sistema, 

já que trabalha ainda mais com o aspecto musical do Drummer Bot, o mesmo pode ser aperfeiçoado 
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para não só repetir os sons, mas fazer parte da harmonia musical do sistema. O modulo é conectado 

a um alto falante para que o mesmo emita o som. 

Figura 23 – Modulo ISD1820 

 

Fonte: Autoral 

 

5.3 Finalização 

 

Por fim foram conectados e programados, a Ponte H e os dois motores contidos no Kit Chassi 

2WD. Levando sempre em consideração as portas digitais do Arduino que possuim suporte a PWM, 

ou seja, no caso do NANO as portas 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Como meio de aprendizado foi feito um código 

de forma que os motores girassem por alguns segundos para um sentido e em seguida girassem no 

sentido contrário. Já no sistema completo o código utilizado como estudo foi modificado de forma 

que os dois motores se movessem para frente até o sensor encontrar um alvo, e após todo o processo 

envolvendo os outros componentes ter terminado, um dos motores entraria em ação sozinho por 

poucos milissegundos, fazendo com que o robô fizesse uma pequena curva até iniciar novamente o 

processo. 

Figura 24 – Ponte H 

 

Fonte: Autoral 
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Uma observação bastante importante e que pode economizar bastante tempo em caso de 

utilização de servos motores e PWM no futuro é quanto ao uso da biblioteca Servo.h, que em placas 

diferentes do Arduino Mega, desativa a funcionalidade analógicaWrite() (PWM) nos pinos 9 e 10.  

Sendo assim tornou-se necessário evitar totalmente os pinos digitais 9 e 10 do Arduino NANO para 

uso de motores, seja um motor servo ou um motor CC. Neste caso todos os quatro motores contidos 

no sistema tiveram que ser acoplados nas seguintes portas com suporte a PWM:3, 5, 6 e 11. Caso essa 

orientação não seja seguida acarretara em diversos problemas de funcionamento e interferências para 

o sistema como um todo. 

Assim foi finalizado o processo de montagem do robô Drummer Bot. 
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6 RESULTADO 

 

 Com todos os componentes prontos, instalados, conectados e programados corretamente 

temos o nosso Drummer Bot apresentado da seguinte forma. 

Figura 25 – Drummer Bot 

 

Fonte: Autoral 

Primeiramente vamos destacar os componentes ativos do nosso sistema para enfim explicar o 

funcionamento do mesmo. Componentes ativos: Sensor de Presença Ultrassônico, Motor Direito, 

Motor Esquerdo, Servo Motor (Braço), Servo Motor (Pescoço) e Modulo Gravador/Reprodutor.   

Logo a seguir temos um diagrama gráfico indicativo, que nos mostra as ligações dos 

componentes do sistema entre si e dá uma ideia geral de como é montado o robô.  

 

Alimentação 5V

Shields de Expansão

Arduino

Sensor* Servo (Braço)

Haste

Servo (Pescoço)

Sensor*

Modulo 
Gravador-
Reprodutor

Alto Falante

Ponte H

Motores

Rodas
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Uma observação importante e que não é mostrada no gráfico é quanto ao Sensor, já que além de se 

conectar ao Arduino ele é acoplado ao Servo (Pescoço), de forma com que ele se movimente e alcance 

um ângulo maior de trabalho. 

 Agora finalmente podemos falar com mais detalhas de como se dá o funcionamento do 

Drummer Bot. O funcionamento segue de forma sequencial um processo de ativação que interliga 

seus componentes através dos códigos contido no Arduino. Sequência de funcionamento:  

1. Servo Motor (Pescoço), Motor Direito e Motor Esquerdo inicialmente são executados em 

conjunto, onde o Servo Motor (Pescoço) gira para a esquerda e para a direita a fim de 

possibilitar ao Sensor encontrar algum alvo que esteja a sua volta, já os dois motores 

funcionam continuamente girando de modo com que o carrinho se mova para frente.  

2. Após o Sensor detectar algum alvo a uma distância menor que 10 centímetros, o Servo Motor 

(Pescoço), Motor Direito e Motor Esquerdo cessão o funcionamento, enquanto o Servo Motor 

(Braço) é acionado e faz um número aleatório de batidas (batucadas) no objeto a sua frente, 

ao mesmo tempo que o Modulo Gravador/Reprodutor armazena o áudio.  

3. Passado o tempo necessário para o Servo executar suas batidas o áudio gravado pelo Modulo 

é executado. Ao fim do processo, o Motor Direito é acionado por um número aleatório de 

milissegundo, enquanto o Motor Esquerdo fica imóvel, com isso o robô irá girar alguns graus 

a esquerda, assim finalizando o ciclo e possibilitando que todo o processo posse ser repetido 

em seguida. 

Com todo o ciclo de funcionamento do protótipo supracitado definido é importante também dar 

destaque ao código implantado na memória do Arduino NANO através do Arduino IDE, todo o 

código utilizado para que os componentes do robô exerçam de forma correta suas funções é mostrado 

a seguir, bem como todos os comentários explicitando a função de cada parte do código. 

 

#include <Servo.h> //Inclusão da biblioteca Servo 

Servo servo1; //Inclusão Servo Motor (Pescoço) 

Servo servo2; //Inclusão Servo Motor (Braço) 

 

int trigPin = 4; //Define pino trig do Sensor 

int echoPin = 7; //Define o pino echo do Sensor 

 

int pos = 0; //Define a posição inicial do Servo  

int direcao; 

long distance; 

long duration; 
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int pino_rec = 10; //Define pino rec do Modulo Gravador-Reprodutor 

int pino_playe = 9; //Define pino playe do Modulo Gravador-Reprodutor 

 

int randNumber; //Faz um sorteio númerico aleatorio dentro de um intervalo 

 

// Ponte H: 

const int PWMA = 5; 

const int AIN2 = 13; 

const int AIN1 = 12; 

//Acima se definem os pinos que controlam o Motor Direito  

const int BIN1 = 11; 

const int BIN2 = 8; 

const int PWMB = 6; 

//Acima se definem os pinos que controlam o Motor Direito  

 

void setup(){ 

// Sensor: 

pinMode(trigPin, OUTPUT); //Define pino como saida 

pinMode(echoPin, INPUT); //Define pino como entrada 

 

servo1.attach(2); //Define o pino do Servo Motor (Pescoço) 

servo2.attach(3); //Define o pino do Servo Motor (Braço) 

 

// Modulo Gravador-Reprodutor 

pinMode(pino_rec, OUTPUT); //Define pino como saida 

pinMode(pino_playe, OUTPUT); //Define pino como saida 

 

// Motor A (Direito): Define todos os pinos como saída 

pinMode(AIN1, OUTPUT); 

pinMode(AIN2, OUTPUT); 

pinMode(PWMA, OUTPUT); 

 

// Motor B (Esquerdo): Define todos os pinos como saída 

pinMode(BIN1, OUTPUT); 

pinMode(BIN2, OUTPUT); 

pinMode(PWMB, OUTPUT); 

} 

  

void loop() { 

  ultra(); 

  servo(); 
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  motorACELERAR(); 

  servo2.write(0); 

  if(distance <= 10){ 

  motorPARADO(); 

  rec();  

  motorRE();   

  motorCURVA(); 

  } 

} 

  

void ultra(){ 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 

  delayMicroseconds(15); 

  digitalWrite(trigPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(15); 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);  

  distance = duration*0.034/2; 

  }  

 

void servo(){ 

if ((pos < 70)&&(direcao==0)) 

  { 

    pos = pos + 1; 

    servo1.write(pos);              

    delay(12); 

  } 

if ((pos < 70)&&(direcao==1)) 

  { 

    pos = pos - 1; 

    servo1.write(pos);              

    delay(12); 

  } 

if ((pos == 70)&&(direcao==0))  

  { 

    direcao = 1; 

    pos = pos - 1; 

  } 

if ((pos == 0)&&(direcao==1))  

  { 

    direcao = 0; 
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    pos = pos + 1; 

  } 

} 

 

void motorACELERAR(){ 

//Motores fazem com que o robô avance 

  digitalWrite(AIN1, HIGH); //IN1 e IN2 nunca estão ativos ao mesmo tempo... 

  digitalWrite(AIN2, LOW); // ...Cada um representa o motor girando para um sentido oposto ao outro 

  analogWrite(PWMA, 150); // Controle de velocidade 

  digitalWrite(BIN1, HIGH); 

  digitalWrite(BIN2, LOW); 

  analogWrite(PWMB,150);             

} 

 

void motorPARADO(){ 

  digitalWrite(AIN1, LOW); 

  digitalWrite(AIN2, LOW); 

  analogWrite(PWMA, 0); 

  digitalWrite(BIN1, LOW); 

  digitalWrite(BIN2, LOW); 

  analogWrite(PWMB, 0); 

} 

 

void rec(){ 

 digitalWrite(pino_rec, HIGH);  // Inicia a gravacao 

 servo2.write(20); // Servo (Braço) avança 20 graus 

    randNumber = random(200, 800);// Sorteia um numero entre 200 e 800 

    delay(randNumber);// Espera por um tempo determinado pelo número sorteado 

 servo2.write(60);  

    randNumber = random(40, 100); 

    delay(randNumber);  

// Essa parte do código se repete diversas vezes e é responsável pelas “batucadas” feitas pelo robô 

 servo2.write(20); 

    randNumber = random(200, 800); 

    delay(randNumber); 

servo2.write(60);  

    randNumber = random(40, 100); 

    delay(randNumber);  

 servo2.write(0); 

 delay(1); 

 digitalWrite(pino_rec, LOW);  // Para a gravação 
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 delay(1); 

 digitalWrite(pino_playe, HIGH);  // Inicia a reprodução 

 delay(10000); 

 digitalWrite(pino_playe, LOW);  // Para a reprodução 

 } 

 

void motorRE(){ 

 // Motores giram no sentido contrário, robô faz um movimento de ré 

  digitalWrite(AIN1, LOW); 

  digitalWrite(AIN2, HIGH); 

  analogWrite(PWMA, 150); 

  digitalWrite(BIN1, LOW); 

  digitalWrite(BIN2, HIGH); 

  analogWrite(PWMB, 150);             

  delay(1200); 

 } 

 

void motorCURVA(){ 

 // Motor Direito gira e proporciona a curva do robô 

  digitalWrite(AIN1, HIGH); 

  digitalWrite(AIN2, LOW); 

  analogWrite(PWMA, 150); 

  digitalWrite(BIN1, LOW); 

  digitalWrite(BIN2, LOW); 

  analogWrite(PWMB, 0);             

  delay(700); 

// O primeiro ciclo se finaliza e logo em seguida é iniciado um próximo ciclo 

 } 

 

A gravação do Drummer Bot em funcionamento se encontra disponível online no YouTube e pode 

ser acessada através do link a seguir: [https://youtu.be/78KbAxp5d0w] 
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7 CONCLUSÃO 

 

Robôs de baixo custo continuam a abrir espaço no mercado, principalmente por sua praticidade. 

Eles podem ser aplicados nas mais diversas áreas, dependendo apenas do desejo dos seus projetistas. 

É muito acessível criar um robô de baixo custo, mesmo em países onde a tecnologia não seja um dos 

cargos fortes, como no Brasil. 

Através de muito estudo teórico e diversos testes experimentais práticos, se tornou possível ter o 

conhecimento suficiente para a implementação e criação de um protótipo funcional. Com todos os 

componentes montados e programados pode se afirmar através de experimentos que o robô é capaz 

de circular por um ambiente aberto em busca de um objeto aleatório para que possa então “batucar”, 

simulando um pequeno baterista robótico. 

Melhoras sempre são bem vindas, e o Drummer Bot também está atrelado a essa premissa. 

Diversos aspectos podem ser melhorados, dentre eles: O sistema de batucadas pode ser melhorado 

aumentando o número de servos com haste para então possibilitar mais “braços” ao robô, dando novas 

possibilidades musicais a ele, outra melhora quanto a parte musical é uma possível modificação no 

código de forma a possibilitar que o robô reproduza sons rítmicos e característicos, como o toque de 

uma música ou tema conhecido. Para chamar mais atenção também poderíamos utilizar diversos 

LEDs no protótipo, além de poder sincronizar esses LEDs as batucadas produzidas pelo robô. Esses 

são só algumas das possíveis melhoras que podem ser aplicadas ao Drummer Bot. 

Anteriormente determinamos que o principal uso do projeto seria desenvolver um robô 

totalmente direcionado a eventos, um robô que chamasse a atenção do público e maximizasse o 

impacto principalmente no público leigo, atraindo assim maior interesse para a área de robótica e para 

a universidade e seus cursos voltados a tecnologia. No entanto devido a pandemia do Coronavírus e 

a necessidade do isolamento social, bem como a suspensão de eventos universitários, a aplicação e 

estudo do impacto do Drummer Bot em eventos públicos, seja o “Dia do Orgulho Nerd”, o “Vem Pra 

UFU” ou qualquer outro, foi adiada e não será apresentada neste relatório. Portanto o mesmo será 

feito assim que for possível e seguro. 
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