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RESUMO

Os pesquisadores deste relato fazem parte de um grupo de pesquisa da Escola de Educação
Básica da Universidade Federal de Uberlândia, chamado Grupo de Estudos, Pesquisas e
Inovações Tecnológicas - GEPIT, cujo eixo para as pesquisas é a sustentabilidade. Algumas
pesquisas informam que o Brasil ainda é um país que tem produzido milhões de toneladas de
lixo, e o percentual desse material destinado à reciclagem ainda é muito pequeno. A questão
que motiva o trabalho é: “Quais práticas se constituiriam significativas ao incentivo de
parcerias público-privadas para viabilizar a implementação de protótipo de lixeira inteligente
para coleta seletiva de resíduos?” Para responder a pergunta motivadora, pensou-se em uma
forma de aumentar essa quantidade de resíduos coletados com o auxílio de uma lixeira, a qual
por ser automatizada, e capaz de realizar a separação de resíduos de vidro e metal com o
auxílio de sensores: indutivo e capacitivo foi denominada por nós de lixeira inteligente. Afim
de despertar o interesse de pessoas para a utilização do protótipo pensou-se em uma forma de
beneficiar o usuário, em nossos estudos identificamos uma lixeira semelhantes ao nosso
protótipo, a qual recolhe material reciclável e devolve, certa quantidade de ração para
alimentar cachorros de rua. Com isso pensou-se em fornecer um sachê de ração para animais
de estimação, cachorro ou gato. Para a disponibilização dos sachês, acoplou-se um recipiente
ao protótipo onde ficaria o dispenser para os sachês. Para o fornecimento destes sachês será
efetivada parceria com petshops ou fabricantes de ração, nossos parceiros os quais ganhariam,
em troca, o marketing de sua marca.

Palavras-Chave: Programação; Ecologia; Lixeira Automática.
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1 INTRODUÇÃO

Os integrantes deste trabalho fazem parte do grupo de pesquisa da Escola de
Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, chamado Grupo de Estudos,
Pesquisas e Inovações Tecnológicas - GEPIT, cujo eixo norteador para as pesquisas é a
sustentabilidade.
Apesar de diferentes estudos mostrarem a importância de consumo e descarte
consciente de embalagens, a média diária atual de geração de lixo no Brasil, é de 1,152 kg
por habitante, nas grandes capitais brasileiras esse montante cresce ainda mais, Brasília é a
campeã com 1,698 kg de resíduos. Algumas pesquisas informam que anualmente, o Brasil
produz em média, 76 milhões de toneladas de lixo, aproximadamente 383 kg por pessoa.
De todo esse material 30% poderia ser reciclado, mas a reciclagem tem acontecido somente
para 3% desse total, conforme dados apresentados por Panorama (2016).
Com isso entende-se que é necessário aumentar a quantidade de resíduos que
poderiam ser reciclados e fazer as pessoas criarem um interesse pela reciclagem. Sendo
assim, investigou-se algumas possibilidades para que isso acontecer. Avaliou-se a
possibilidade de uma lixeira automatizada, que seria uma lixeira inteligente a qual separaria
dois tipos de resíduos: vidro e metal.
Estes resíduos foram delimitados, porque eles são uns dos resíduos mais utilizados e
que mais demoram para se decompor: o vidro pode levar 1 milhão de anos e o alumínio 200
a 500 anos para se decompor na natureza, desta forma se justifica a escolha destes resíduos,
considerando que eles são os componentes que mais causam impacto na natureza.
Observando e analisando estes dados e considerando as diferentes possiblidades de
minimizar este descarte pensou-se em como poderia ser feita essa separação, de forma a
favorecer a utilização destes materiais e diminuir a poluição do meio ambiente.
Elaborando a possibilidade que seria possível coletar este material, avaliou-se a
forma de seleção de alguns destes materiais os quais são descartados de forma indevida:
uma lixeira automatizada, que chamamos de lixeira inteligente, pelo processo fazer uso de
dois sensores, um indutivo e o outro capacitivo para a realização desta seleção.
Percebeu-se que apesar de diferentes campanhas incentivando as pessoas a
consumirem menos recipientes recicláveis, ainda é pequeno o envolvimento da população
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em realizar ações efetivas para selecionar e/ou depositar em locais adequados estes
recipientes. Sendo assim, considerou-se que, seria possível propor algo que proporcionasse
ou despertasse o interesse das pessoas por ações mais conscientes, por esta razão estamos
propondo a troca de itens recicláveis de vidro ou metal, por saches para animais pet,
especificamente, cães ou gatos.
A questão que orienta a realização da pesquisa é: “Quais práticas se constituiriam
significativas ao incentivo de parcerias público-privadas para viabilizar a implementação de
protótipo de lixeira inteligente para coleta seletiva de resíduos?”. Como hipótese tem-se
que se o usuário será incentivado a retornar recicláveis, fazendo uso do protótipo, uma vez
que receberá um “prêmio” conforme a quantidade de itens depositados, e assim pondera-se
a possibilidade de contribuir de forma significativa com a redução do descarte inadequado
destes resíduos sólidos (alumínio e vidro), melhorando a qualidade do meio ambiente.

2 JUSTIFICATIVA

Neste projeto de pesquisa pretende-se investigar possibilidades para despertar o
interesse das pessoas pela reciclagem, com a finalidade de minimizar o impacto que
resíduos sólidos podem causar ao meio ambiente. Com este objetivo pretende-se divulgar o
uso de um protótipo de lixeira inteligente, capaz de realizar a separação automática de dois
resíduos sólidos: metal e vidro.
Considerando que se o usuário for incentivado a retornar recicláveis, fazendo do
equipamento desenvolvido, receberá um “prêmio” conforme a quantidade de itens
depositados, e assim contribuir de forma importante com a redução do descarte inadequado
destes resíduos sólidos (alumínio e vidro), melhorando a qualidade do meio ambiente.
Segundo dados apresentados pela Panorama (2016), os municípios da região
Sudeste, um total de aproximadamente hum mil, seiscentos e sessenta e oito municípios,
geraram, diariamente 104 790 toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) os municípios
da região Sudeste geraram, deste total quase a totalidade foi coletada (98%). A destinação
final destes resíduos, segundo a Panorama (2016) registra que a maioria destes resíduos está
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direcionada aos Aterros Sanitários, e podem causar problemas tanto ao meio ambiente
quanto à saúde das pessoas.
Segundo Gouveia (2012) o aumento da produção de resíduos sólidos tem sido
significativo em todas as regiões do país:
O percentual de municípios que utilizam aterros controlados, onde os resíduos
são apenas cobertos por terra, manteve-se praticamente inalterado entre 2000 e
2008, e houve aumento na destinação para os aterros sanitários, que utilizam
tecnologia especifica de modo a minimizar os impactos ambientais e os danos ou
riscos à saúde humana[...] Outras destinações para os resíduos sólidos urbanos,
como a compostagem, incineração e reciclagem, tiveram pequenas variações
nesse período. (GOUVEIA, 2012, p. 1504)

Deste modo, é notória a necessidade de propor uma alternativa que se constituísse
atraente para as pessoas. Sendo assim, pretende-se programar modificações neste
comportamento, por meio da interação com o protótipo desenvolvido neste projeto,
destaca-se que as mesmas contribuirão tanto para a maior eficiência na seleção dos itens
apresentados, quanto na programação para que estas possam favorecer o processo de troca,
permitindo ao usuário maior segurança ao depositar resíduos recicláveis, garrafas pet ou
latinhas. Serpa determinado, conforme a quantidade de itens depositados, um sistema que
permitisse transformar em pontos, o quociente quantidade de itens depositados e fator de
quantificação, que resultariam na troca deles por sachês com alimentos (ração ou petiscos)
para cães ou gatos.
Uma grande parte da população no Brasil, 44,3% dos 65 milhões de domicílios
possuem pelo menos um cachorro como animal pet e 17,7% ao menos um gato, de acordo
com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, há no
total 52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos no país. Observando-se estes dados
avaliou-se que esta seria uma alternativa para a troca de materiais recicláveis, o usuário
receberia como um benefício, um sachê de ração para cachorro ou gatos.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral
Desenvolver o protótipo de lixeira “inteligente”, de modo a incentivar a reciclagem
com um protótipo que troca resíduos recicláveis (vidro e metal) por sachês contendo ração
para animais.

3.2 Objetivos específicos
• Criar a programação em uma linguagem computacional;
• Confeccionar a estrutura do protótipo, a qual será utilizada;
• Fazer os devidos melhoramentos do sistema de reconhecimento para resíduos de
alumínio, estruturando algumas alterações, como reposicionar os sensores;
• Analisar a possibilidade de alterar o hardware, usando a plataforma Arduino, por
ser livre e oferecer melhores possibilidades na programação, pela funcionalidade
favorecendo que ao protótipo se constituir economicamente mais viável;
• Estabelecer parcerias com fabricantes ou distribuidores de ração para cães e
gatos;
• Efetivar parcerias com estabelecimentos comerciais, para que os mesmos
permitam a colocação do protótipo como experimento para verificar a aceitação pelos
clientes.

4 METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa do projeto consistiu em reuniões semanais com
orientadores e colaboradores, buscando alternativas que auxiliariam no desenvolvimento da
pesquisa, neste relatório consta os dados da pesquisa a qual foi realizada entre setembro de
2019 a julho de 2020. Para o desenvolvimento da parte bibliográfica do trabalho, foi

Página 8 de 33

Protótipo de lixeira para coleta seletiva: identificando práticas
que incentivam parcerias, promovendo ações sustentáveis
determinado durante as reuniões a separações de assuntos, de modo a fornecer suporte
acadêmico aos pesquisadores, tendo como foco a verificação das hipóteses levantadas.
Identificando-se os referenciais teóricos para fundamentar e auxiliar as alterações e
melhorias que foram consideradas significativas para o desempenho do protótipo 1.
O protótipo 1, o primeiro experimento, que foram realizadas a coleta e seleção
destes materiais, foi estudado as melhorias estruturais as quais efetivariam a troca destes
por moedas verdes. Entende-se que poderiam ser estabelecidas parcerias com comerciantes
da cidade para que a lixeira fosse instalada e a coleta realizada.
Para testar este protótipo 1, avaliou-se que seria necessário melhorar o sistema de
troca de itens pela moeda verde. Em consultoria realizada com professores e estudantes
pesquisadores em aplicativos computacionais, percebeu-se que a complexidade para
implementar a estrutura e o momento financeiro, o desafio com as bitcoins, percebe-se
assim que ocorreria resistências para o desenvolvimento da moeda verde. Investigou-se
assim, como seria possível incentivar o movimento das pessoas para a reciclagem
utilizando a lixeira seletiva.
Desta forma, iniciou-se o processo de estudo e analise das alternativas para
aprimorar a estrutura do protótipo 1 e efetivar as modificações para armazenar o atrativo
que poderia ser oferecido, adaptando e incluindo um espaço para o dispenser do sachê.
O sistema para seleção dos materiais acontece pela ação de sensores, indutivo e
capacitivo. Um sensor indutivo e um componente eletrônico que é capaz de reconhecer
objetos elétricos. O sensor consiste de uma bobina em um núcleo de ferrite, um oscilador,
um detector de nível de sinais de disparo e um circuito de saída.
O sensor indutivo trabalha com um campo eletromagnético existe um oscilador é
uma bobina com esses dois componentes o sensor produz um pequeno campo magnético.
Quando o objeto entra no campo magnéticos algumas correntes são conduzidas na
superfície do objeto. Quando isso acontece tem uma perca de tensão no campo e o sensor
detecta essa queda e emiti uma saída.
Segundo Wendling (2010), os sensores capacitivos,
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[...] são projetados para operar gerando um campo eletrostático detectando
mudanças nesse campo, que acontecem quanto um alvo se aproxima da face
ativa. As partes internas do sensor consistem em uma ponta capacitiva, um
oscilador, um retificador de sinal, um circuito de filtragem e um circuito de saída
(Wendling, p.16, 2010).

Assim chegando-se as modificações, que dão origem ao protótipo 2, o segundo
protótipo desenvolvido com o intuito de solucionar alguns pontos e atualizar o sistema para
que ocorra a liberação do sachê.
O reconhecimento de resíduos apresentou algumas falhas nos primeiros testes, após
análise e estudos, conseguiu-se elaborar um planejamento para a estrutura de alteração na
fixação dos sensores, permitindo o reconhecimento e realizando a diferenciação dos
resíduos (metal ou vidro) depositados.
Desta forma, iniciou-se o processo de estudo e análise das alternativas para
aprimorar a estrutura do protótipo 1 e efetivar as modificações para armazenar o atrativo
que poderia ser oferecido, adaptando e incluindo um espaço para o dispenser do sachê.
O sistema para seleção dos materiais acontece pela ação de sensores, indutivo e
capacitivo. Um sensor indutivo e um componente eletrônico que é capaz de reconhecer
objetos elétricos. O sensor consiste em uma bobina em um núcleo de ferrite, um oscilador,
um detector de nível de sinais de disparo e um circuito de saída.
O sensor indutivo trabalha com um campo eletromagnético existe um oscilador é
uma bobina com esses dois componentes o sensor produz um pequeno campo magnético.
Quando o objeto entra no campo magnéticos algumas correntes são conduzidas na
superfície do objeto. Quando isso acontece tem uma perca de tensão no campo e o sensor
detecta essa queda e emiti uma saída.
Foram realizadas pesquisas nas quais se identificará experiências em que o depósito
de itens recicláveis libera quantidade de ração para animais de rua, dados que
possibilitaram a análise da possibilidade de adequação dos meios já praticados de descarte
de recicláveis. Definindo os materiais a serem utilizados, e a proposta de incentivar o
retorno de itens recicláveis (metal ou vidro), oferecendo aos usuários sachês com alimentos
(petiscos) para animais (cães e gatos).
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Estruturou-se o protótipo do projeto, com base na avaliação feita de outros sistemas,
e no estudo de linguagens computacionais (C, C+, Arduino, Flash, PIC), ponderou-se sobre
a utilização do Arduino como linguagem principal.
Definindo-se as dimensões do protótipo, foi necessário realizar adequações
considerando a necessidade de recipientes com maior capacidade para armazenamento de
itens recicláveis, e ainda a adequação de um novo espaço, para armazenar os sachês.
Com o desenvolvimento da programação computacional, foi possível definir os
comandos, mas devido a dificuldade de realização da tarefa parte do desenvolvimento de
software foi realizado, com a colaboração da FACOM (Faculdade de Computação da
Universidade Federal de Uberlândia), o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) e a UNA (Centro Universitário UNA).

5 RESULTADOS OBTIDOS

Foram feitas leituras e fichamentos, destaca-se o levantamento bibliográfico quanto
a questões e conceitos básicos da parte de eletrônica e elétrica compreendendo:
Propriedades específicas do componente; Descrição de seu funcionamento, em um texto
explicativo; Componente, mostrando os seus pinos de entrada ou saída; Valores máximos e
mínimos de trabalho, portanto, podem se referir a tensão de alimentação, eficiência
energética, correntes de entrada e temperaturas de operação ou de soldagem; Condições de
trabalho recomendadas pelo fabricante; Comportamento do circuito em corrente continua
ou corrente alternada; Consumo de energia nas diferentes faixas de temperatura que ele
pode operar; Formas de onda de entrada e saída; Comportamento do circuito e função do
tempo; Características do componente a temperatura ambiente; Detalhamento das
dimensões físicas, mostrando altura, comprimento e largura assim como o peso do
componente eletrônico; Exemplos de circuitos de teste para que dessa forma o usuário
possa montar e testar o componente; Critérios de desempenho do componente;
Recomendações de componentes que devem ser ligados em conjunto ao dispositivo para
um bom funcionamento.
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Com o desenvolvimento de programa computacional, foram considerados os
comandos durante o processo de elaboração, deste modo a parte de desenvolvimento de
software esta sendo realizada, com a colaboração da FACOM (Faculdade de Computação
da Universidade Federal de Uberlândia), o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) e a UNA (Centro Universitário UNA). Esta é a etapa a qual demandou mais
tempo.
Ao fim da elaboração do software, que são os componentes de programação,
passou-se a parte de hardware, compondo os circuitos de eletrônicos e os circuitos elétricos.
Após a finalização das etapas anteriores, entramos em contato com profissionais
atuantes em estabelecimentos comerciais, obtendo informações sobre a diversidade de
produtos, o que nos mobilizou por analisar valores nutricionais e econômicos dos mesmos,
para a escolha do item que será usado em nosso protótipo. Investigamos também os
fabricantes regionais de rações para animais, com o objetivo de estabelecer comparativos
entre os itens investigados.
Ao realizar os testes otimizamos a ativação do sensor de movimento, o
armazenamento dos resíduos de vidro minimizando a quebra dos mesmos e principalmente
para o favorecimento da utilização do protótipo de lixeira sustentável.
Quanto aos componentes foi estruturado material didático de apoio, considerando os
dados dos fichamentos quanto a: Termopar; Pilhas e baterias; Diodo Schottky; Fusível;
Bobina elétrica; LDR; Display de 7 segmentos LED; Componente SMD; Diodo Zener;
Conversão de corrente alternada para continua.
Quanto a linguagem computacional foi feito um estudo de diferentes linguagens,
mas o foco foi dado ao Arduíno, que é uma plataforma de Hardware e Software livre,
criada em 2005. Seu objetivo era que fosse uma plataforma de prototipagem eletrônica
barata e acessível a estudantes e projetistas. Tendo um microcontrolador como seu principal
componente, o Arduíno possui sua própria IDE para programação em C e em C+,
justificando-se assim a necessidade de compreensão das linguagens utilizadas.
Como a proposta tem relação com o eixo de sustentabilidade, considerando a
sensibilização da população quanto ao descarte correto de materiais recicláveis, foram
realizadas pesquisas amostrais quanto ao comportamento da população da escola e também
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da comunidade a qual a margeia, de modo a fornecer dados para definição de componentes
a serem coletados, chegando-se a conclusão da utilização de vidro e plástico.
Realizados os cálculos de reposicionamento dos sensores a medição e corte de
material, com aproveitamento de um recorte de tubo em PVC, adaptado aos lugares
(aberturas) onde foram fixados os sensores e reposicionamento no local na abertura central
do protótipo de lixeira.

Imagem 01: Recortes no tubo para adequar ao protótipo dos sensores

Foto: Acervo dos pesquisadores
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Imagem 02: Fazendo as aberturas para fixação

Foto: Acervo dos pesquisadores

Depois de reposicionar os sensores e testes que foram realizando, nos encontros
semanais que acontecem todas as quintas-feiras na ESEBA, foi possível constatar que o
reposicionamento foi feito com precisão.
Foi construído um esboço para o novo protótipo, considerando que seria
interessante aumentar a capacidade de armazenamento dos materiais recicláveis, bem como
adequar o espaço para acondicionar os sachês de ração para os pets e o dispenser para estes
sachês, conforme a quantidade de objetos depositados.
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Imagem 03: Foto inicial do protótipo 2

Foto: Acervo dos pesquisadores

Imagem 04: Foto do protótipo 2 com envelopamento

Foto: Acervo dos pesquisadores
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Pesquisou-se também as adequações do protótipo para melhor posicionamento dos
sensores e acondicionamento dos itens que seriam oferecidos em troca, desta forma, foi
necessário rever a linguagem de programação que utilizada para o protótipo 1.
O movimento dos sensores é controlado por uma placa de prototipagem eletrônica
de hardware livre e de placa única, que comanda as duas gavetas onde são armazenados os
resíduos após a separação dos mesmos.
Para o protótipo 1 o processo de seleção dos resíduos (vidro e metal) é coordenado
pela estrutura apresentada na imagem 05, e para o protótipo 2, com alteração desta
estrutura, como apresentado na imagem a seguir.

Imagem 05: Estrutura de seleção dos resíduos - Protótipo 1

Foto: Acervo dos pesquisadores
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Imagem 06: Estrutura para seleção dos resíduos - Protótipo 2

Foto: Acervo dos pesquisadores

Considerou-se a possibilidade de modificação da linguagem de programação
utilizada no primeiro protótipo, a opção por usar uma placa de prototipagem, migrando
desta programação para o uso da plataforma Arduíno, considerou também os estudos de
MELO et all (2011) ao considera-lo como “um vasto repositório de recursos para
experimentação prática, e um laboratório de baixo custo para testes de programas em
C/C++”.
Os pesquisadores BANZI;

SHILOH

(p.

31, 2015), responsáveis pelo

desenvolvimento do Arduino, “uma pequena placa microcontroladora, um circuito de
pequeno porte (a placa) que contém um computador inteiro dentro de um pequeno chip (o
microcontrolador)” fundamentando-se na proposição de poder sempre construir e
reconstruir a linguagem, desta forma foi possível avaliar se a programação estava correta ou
não.
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O Arduino é formado por dois componentes principais: a placa Arduino,
elemento de hardware com o qual trabalhamos ao construir objetos; e o ambiente
de desenvolvimento integrado do Arduino, ou IDE, software executado no
computador. Você usará o IDE na criação de um sketch (esboço, um pequeno
programa de computador) cujo upload deve ser feito para a placa Arduino. O
sketch dirá à placa o que fazer (BANZI; SHILOH, p. 31, 2015).

Considerando estas possibilidades, iniciou-se a trajetória por elaborar o sketch que
permitiria o funcionamento do protótipo. Para favorecer esta etapa, estabeleceu-se diálogo
com diversos profissionais envolvidos com a programação e elaboração de diferentes
objetos, verificando as melhores possibilidades para a programação, inicialmente
compreendendo a estrutura da placa de prototipagem e as conexões que podem ser
adequadas à mesma:

Imagem 07: Apresentando o protótipo aos pesquisadores uso da placa de Arduíno Uno

Foto: Acervo dos pesquisadores
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Imagem 08: Compreendendo modificações interessantes ao Departamento de Mecânica UFU

Foto: Acervo dos pesquisadores

Analisando a estrutura proposta no protótipo 1, observou-se que a mesma poderia
ser adequada e assim foi elaborado o mecanismo para o protótipo 2.
Para o interior do protótipo foi projetado o dispenser para armazenamento dos
saches e para adaptar o mecanismo de controle para entrega dos mesmos ao usuário.
Entendendo que para efetivar esta etapa, seriam necessários dois motores que
atuariam de forma independente, um deles no controle do movimento da espiral e o outro
para acionar o movimento das estruturas de abertura dos recipientes coletores de resíduos.
Aliado às leituras de pesquisas e modelos existentes, para a fundamentação teórica
necessária à realização desta etapa, foi identificado um profissional responsável pela
assistência e manutenção de máquinas para venda automática de refrigerantes e
salgadinhos, em estabelecimentos diversificados na cidade, em contato com o mesmo foi
possível verificar compreender a estrutura de funcionamento de algumas mesmas máquinas
e perceber o quanto das hipóteses formuladas, para esta etapa estavam adequadas e bem
fundamentadas.
Ainda neste diálogo foi possível compreender o sistema de funcionamento que
favorece a movimentação de uma espiral, a qual havia pretensão por ser instalada no
recipiente superior do protótipo acondicionando as embalagens de sachês.
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Após a mola propulsora ser instalada no local demarcado no protótipo, foram
necessários diversos testes para reajuste no acionamento do motor disponível (o qual foi
retirado de uma impressora em desuso) e movimento da espiral, bem como da ‘placas’ de
abertura e fechamento dos locais de armazenamento dos materiais depositados nos
reservatórios do protótipo 2.
Ao considerar a possibilidade de troca dos resíduos de metal ou vidro pelos sachês,
foi percebida a importância por investigar como seria a aceitação desta proposta por donos
de animais pet e investigar a composição e qualidade dos alimentos vendidos em saches.
Para a primeira investigação as perguntas formuladas foram propostas aos
entrevistados e serão apresentadas a seguir:

Entrevistado:
Idade:
1) Você faz separação de resíduos recicláveis? _________________ Quais resíduos?
____________________________
2) Você acha importante a reciclagem de materiais? ________________________
3) Você tem animal de estimação? ________________ Qual? ___________________
4) Você prefere sachê com ração ou petiscos para seu animal? ___________________
5) Você tem uma marca preferida? _________ Qual? __________________________
6) Quando você compra a ração você verifica a composição da mesma? ____________
7) O que você acha de uma máquina na qual você deposita resíduos recicláveis
(latinhas, garrafas de vidro) e em troca você recebe saches de ração para seu pet?
___________________________________
8) Você guardaria latinhas ou garrafas de vidro para fazer essa troca? ___________
9) Você indicaria a algum amigo? ____________

Foram investigados, entre colegas de escola e familiares, vinte e oito pessoas,
pretendia-se descobrir a possibilidade ou não de incentivo ao uso do protótipo, investigar se
os entrevistados selecionavam itens recicláveis ou se disporiam fazer esta seleção para
depositar no protótipo, dentre outras questões, conforme apresentadas anteriormente. As
respostas foram catalogadas e analisadas, compiladas no formato de gráficos.
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As respostas para a primeira pergunta identifica que as pessoas entrevistadas, 61%
fazem a separação de resíduos recicláveis apesar de 100% responderem à segunda pergunta
afirmando ser importante a reciclagem de materiais.

1ª QUESTÃO: Você faz separação de resíduos recicláveis?

Fonte: Acervo dos pesquisadores

2ª QUESTÃO: Você acha importante a reciclagem de materiais?

Fonte: Acervo dos pesquisadores

Para a segunda questão destacam-se alguns itens considerados importantes na
investigação: a composição, formulação, matéria prima destes alimentos.
Percebe-se uma enorme diversidade de marcas registradas e comercializadas para os
mesmos. Foi feita a opção por realizar visitas em alguns estabelecimentos que
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comercializam os produtos, para conversar com os proprietários ou profissionais nestes
locais.
O diálogo com profissionais vendedores destes produtos, atentos às afirmações de
alguns deles, mostrou a necessidade de realizar uma pesquisa para certificar ou não a
respeito de algumas informações. Também para compreender melhor os diferentes valores
nutricionais destes itens.
Acredita-se que a análise destes dados, contribua para a escolha do item mais
indicado como opção para a troca de resíduos (em metal ou vidro), e incentivo ao uso de
nosso protótipo.
E os dados obtidos pelo questionamento quanto à escolha do produto, foram
animadores, indicando que os donos de pet não demonstravam preferência específica por
uma marca e se atentavam para a composição nutricional da mesma.

5ª QUESTÃO: Você tem uma marca preferida?

Fonte: Acervo dos pesquisadores.
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6ª QUESTÃO: Quando você compra ração você verifica a composição nutricional da
mesma?

Fonte: Acervo dos pesquisadores

Acredita-se que um dos resultados importante desta pesquisa, foi perceber que,
apesar de diversos movimentos existentes na cidade, ainda que sejam disponibilizados
EcoPontos e a coleta seletiva aconteça em diferentes bairros, a população ainda não faz uso
adequado destas oportunidades e os resíduos recicláveis continuam sendo descartados de
forma indevida, persistindo a prática de jogá-los em terrenos vagos ou vias públicas.
Considerando interesse significativo das pessoas por animais constatou-se também o
interesse por atividades que envolvam seus pets, sendo assim a proposta do protótipo em
beneficiar o usuário com o sachê de ração poderá despertar interesse maior entre elas, pela
reciclagem.
Percebeu-se que a mudança na linguagem computacional pode favorecer a aceitação
desta proposta, ainda que sejam necessários pequenos ajustes e uma atenção maior quanto à
movimentação do protótipo.
Reconhecendo que, apesar dos dados da pesquisa serem representados por um
número reduzido de participantes, sendo considerada a possibilidade de investir nas
adequações importantes ao protótipo, pode-se afirmar que estes dados foram orientadores
quanto a diferentes possibilidades para a referida proposta.
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Analisando as respostas que obtidas, é perceptível que as pessoas deste grupo,
demonstraram uma atenção para a composição do alimento que adquirem para seus pets,
entretanto não percebem que às vezes esse alimento pode não oferecer a quantidade de
nutrientes necessários. Ao analisar a escolha, percebe-se que entre as marcas destes
produtos, um sachê que apresente uma composição apropriada, para o qual a matéria prima
dos produtos se constitua de substâncias ricas em proteínas, minerais e vitaminas, que
contemplem expectativa da maioria dos usuários e não contenham algo que possa
prejudicar a saúde do pet do usuário.
Considera-se assim a importância de uma parceria com fabricantes destes produtos,
atentos à qualidade e custos dos mesmos, para que o protótipo seja viável financeiramente,
possibilitando a troca destes itens e incentivando a ação correta de descarte dos materiais
recicláveis.

6 CONCLUSÕES

Na revisão da literatura espera-se identificar propostas as quais fundamentem o
trabalho e possibilite a formação dos envolvidos. Possibilitando a construção da estrutura
da lixeira e também a programação do sistema de software, assim como a confecção do
sistema de hardware, considerando as conexões elétricas do protótipo.
Como resultados esperados têm-se a construção de do protótipo, o estabelecimento
das parcerias e a análise de viabilidade de instalação do mesmo, considerando avaliação da
aceitação do dispositivo por parte da população da região.
Dentre as dificuldades destaca-se o Comitê de Ética da Universidade Federal de
Uberlândia, devido ao tempo de avaliação. Também pondera-se a complexidade quanto as
diferentes linguagens computacionais. Mas a principal dificuldade esta em não existir
fomento para a pesquisa na Educação Básica, o que impossibilita a compra de materiais e
programas para consumo. Deste modo, todos os componentes do protótipo tiveram que ser
adquiridos pelos professores e alunos.
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Percebe-se com os resultados encontrados, a necessidade de um maior diálogo com
a comunidade para que a mesma se conscientize da importância de suas ações, evitando
causar maiores danos ao meio ambiente.
Consideramos que as adequações e melhorias propostas e efetivadas para o
protótipo 2, favorecem a utilização e implementação do mesmo em estabelecimentos
comerciais.
Foi possível percebe que, os custos necessários para a confecção do protótipo foram
minimizados em relação ao primeiro protótipo, sendo desafiador os custos para a aquisição
dos sensores, reforçando que foram necessárias parcerias.

7 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Destaca-se que os alunos participam de outros projetos de pesquisa:
• Bruno Álvares de Melo Silva esta envolvido na pesquisa “CONFECÇÃO DE CAIXAS
RACIONAIS PARA ABELHAS SEM FERRÃO COM A UTILIZAÇÃO DE CONCRETO
SUSTENTÁVEL”.
Resumo: Os insetos são os seres mais abundantes no mundo, dentre esses estão as
abelhas que são responsáveis por muitas funções, no âmbito ecológico, econômico e social.
Considerando o intuito de resolver os problemas ambientais presentes e futuros é necessário
(in)formar, a população, para que a mesma, esteja consciente do que está acontecendo em
nosso planeta, nesse sentido, destaca-se a utilização de uma ação educativa como a
Educação Ambiental (EA). Este estudo utilizará caixas racionais, estas são compartimentos,
que visam contribuir para a organização de todo o processo produtivo na meliponicultura,
otimizando o acondicionamento de colmeias, além de padronizar os ninhos. Ressalta-se que
para a confecção das caixas racionais far-se-á o uso do concreto sustentável, como forma de
substituir elementos tradicionais por produtos naturais ou recicláveis. O concreto
sustentável é produzido a base de concreto Portland e fibras vegetais. Logo, a questão
motivadora é: “Caixas racionais feita de concreto sustentável proporcionam um ambiente
adequado para abelhas sem ferrão?”. Como objetivo do trabalho tem-se a avaliação da
potencialidade de utilização das caixas racionais confeccionadas, segundo a sua viabilidade
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como o um novo local para nidificação de abelhas. Nessa direção, pretendemos
fundamentar nossas ações na revisão de projetos já desenvolvidos, ampliando a análise por
meio de testes quanto a interferência dos fatores climáticos sobre o material. Após a coleta
de dados e tratamento das informações, considera-se este um recurso para a discussão da
temática EA, tanto por parte da composição do concreto sustentável quanto pela
importância das abelhas, que indiretamente atinge alguns âmbitos da bioeconomia.
Objetivo geral: Contribuir com a manutenção da vida das abelhas no intuito da
viabilização de ninhos artificiais desses animais, possibilitando o debate sobre educação
ambiental em diferentes ambientes de ensino por uma perspectiva sustentável, além de
viabilizar a utilização dos materiais confeccionados para a população e/ou para comunidade
científica. E objetivos específicos: Delimitar as ações de pesquisa, considerando um
cronograma das atividades; Estudar, discutir e/ou realizar fichamentos de trabalhos
acadêmicos, os quais estão relacionados diretamente com o tema de pesquisa, ou que
fornecerá suporte para compreensão de algum conceito; Participar dos minicursos ofertados
pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Inovações Tecnológicas (GEPIT), para melhor
compreender as etapas e processos de um projeto de pesquisa; Registrar as atividades de
pesquisa por meio do diário de bordo; Fazer um levantamento das pesquisas realizadas no
GEPIT, realizando fichamento das que possuem aplicabilidades relacionadas a este estudo;
Construir as caixas racionais com a utilização de concreto sustentável; Estimular e
promover o estudo com abelhas sem ferrão; Realizar testes para avaliar se as caixas
racionais podem ser consideradas ambientes favoráveis para a nidificação das abelhas;
Analisar os dados coletados no teste; Corrigir eventuais parâmetros os quais ainda não
foram alcançados; Avaliar a utilização deste estudo, considerando a utilização do material
desenvolvido pela sociedade e/ou comunidade acadêmica; Divulgar a importância desses
animais e suas relações com: o meio econômico, ecológico e social; Promover discursões
sobre educação ambiental por meio das abelhas e do material utilizados para confecção dos
ninhos artificiais; Escrever e realizar apresentação dos resultados finais e parciais desta
pesquisa em ambientes acadêmicos ou não.
Como resultado da proposta espera-se que na revisão de trabalhos do grupo
espera-se identificar propostas de materiais sustentáveis os quais podem ser utilizados para
construir a caixa racional, desses, têm-se dois materiais, que seriam ideais para a construção
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da mesma: um cimento sustentável feito a partir de folhas e galhos queimados, e tijolos
feitos de lixos redirecionados para o esgoto. Com relação a parte prática espera-se a
construção de uma caixa racional cujo material será sustentável e executará a mesma
função de uma caixa racional comum, que é facilitar o manuseio de um enxame de abelhas
sem ferrão, de acordo com o objetivo da criação.
• Felipe Santana Silveira esta envolvido na pesquisa “CONFECÇÃO DE CAIXAS
RACIONAIS PARA ABELHAS SEM FERRÃO COM A UTILIZAÇÃO DE CONCRETO
SUSTENTÁVEL”.
Resumo: Os insetos são os seres mais abundantes no mundo, dentre esses estão as
abelhas que são responsáveis por muitas funções, no âmbito ecológico, econômico e social.
Considerando o intuito de resolver os problemas ambientais presentes e futuros é necessário
(in)formar, a população, para que a mesma, esteja consciente do que está acontecendo em
nosso planeta, nesse sentido, destaca-se a utilização de uma ação educativa como a
Educação Ambiental (EA). Este estudo utilizará caixas racionais, estas são compartimentos,
que visam contribuir para a organização de todo o processo produtivo na meliponicultura,
otimizando o acondicionamento de colmeias, além de padronizar os ninhos. Ressalta-se que
para a confecção das caixas racionais far-se-á o uso do concreto sustentável, como forma de
substituir elementos tradicionais por produtos naturais ou recicláveis. O concreto
sustentável é produzido a base de concreto Portland e fibras vegetais. Logo, a questão
motivadora é: “Caixas racionais feita de concreto sustentável proporcionam um ambiente
adequado para abelhas sem ferrão?”. Como objetivo do trabalho tem-se a avaliação da
potencialidade de utilização das caixas racionais confeccionadas, segundo a sua viabilidade
como o um novo local para nidificação de abelhas. Nessa direção, pretendemos
fundamentar nossas ações na revisão de projetos já desenvolvidos, ampliando a análise por
meio de testes quanto a interferência dos fatores climáticos sobre o material. Após a coleta
de dados e tratamento das informações, considera-se este um recurso para a discussão da
temática EA, tanto por parte da composição do concreto sustentável quanto pela
importância das abelhas, que indiretamente atinge alguns âmbitos da bioeconomia.
Objetivo geral: Contribuir com a manutenção da vida das abelhas no intuito da
viabilização de ninhos artificiais desses animais, possibilitando o debate sobre educação
ambiental em diferentes ambientes de ensino por uma perspectiva sustentável, além de
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viabilizar a utilização dos materiais confeccionados para a população e/ou para comunidade
científica. E objetivos específicos: Delimitar as ações de pesquisa, considerando um
cronograma das atividades; Estudar, discutir e/ou realizar fichamentos de trabalhos
acadêmicos, os quais estão relacionados diretamente com o tema de pesquisa, ou que
fornecerá suporte para compreensão de algum conceito; Participar dos minicursos ofertados
pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Inovações Tecnológicas (GEPIT), para melhor
compreender as etapas e processos de um projeto de pesquisa; Registrar as atividades de
pesquisa por meio do diário de bordo; Fazer um levantamento das pesquisas realizadas no
GEPIT, realizando fichamento das que possuem aplicabilidades relacionadas a este estudo;
Construir as caixas racionais com a utilização de concreto sustentável; Estimular e
promover o estudo com abelhas sem ferrão; Realizar testes para avaliar se as caixas
racionais podem ser consideradas ambientes favoráveis para a nidificação das abelhas;
Analisar os dados coletados no teste; Corrigir eventuais parâmetros os quais ainda não
foram alcançados; Avaliar a utilização deste estudo, considerando a utilização do material
desenvolvido pela sociedade e/ou comunidade acadêmica; Divulgar a importância desses
animais e suas relações com: o meio econômico, ecológico e social; Promover discursões
sobre educação ambiental por meio das abelhas e do material utilizados para confecção dos
ninhos artificiais; Escrever e realizar apresentação dos resultados finais e parciais desta
pesquisa em ambientes acadêmicos ou não.
Como resultado da proposta espera-se que na revisão de trabalhos do grupo esperase identificar propostas de materiais sustentáveis os quais podem ser utilizados para
construir a caixa racional, desses, têm-se dois materiais, que seriam ideais para a construção
da mesma: um cimento sustentável feito a partir de folhas e galhos queimados, e tijolos
feitos de lixos redirecionados para o esgoto. Com relação a parte prática espera-se a
construção de uma caixa racional cujo material será sustentável e executará a mesma
função de uma caixa racional comum, que é facilitar o manuseio de um enxame de abelhas
sem ferrão, de acordo com o objetivo da criação.
• Davi Dias Santiago também está envolvido na pesquisa “DESENVOLVIMENTO DE
ACESSÓRIO SUSTENTÁVEL: Confecção de capinhas para celulares com a utilização de
fibra vegetal”.
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Resumo: No mundo, existem mais celulares do que pessoas, e estes em sua grande
maioria possuem acessórios, que atendem as necessidades dos consumidores, alguns já são
fornecidos pelos fabricantes, como fones de ouvido, carregador, cabo USB, a capinha de
celular não é um destes elementos. Desta forma, possui significativo mercado, devido a sua
funcionalidade, que pode ser uma questão de proteção e/ou uma questão estética.
Aproximadamente 44% dos proprietários de smartphones, substituem ou adquirem outro
aparelho a cada dois anos, gerando assim uma demanda de adequação ou criação de novos
modelos de capinhas. Devido a resistência e durabilidade, ou seja, a sua tenacidade, a
mesma, geralmente é feita de TPU (Poliuretano Termoplástico), material que quando
descartado de forma incorreta é prejudicial ao meio ambiente, considerando o seu período
de decomposição, que pode chegar a centenas de anos. Dessa forma, a questão de pesquisa
que orienta o trabalho é: “Como confeccionar uma capinha biodegradável que atenda as
recomendações das agências e normas reguladoras?”. O objetivo do projeto consiste em
construir uma capinha para celular, que seja biodegradável, considerando a utilização de
fibras vegetais. A pesquisa estará embasada na revisão bibliográfica de estudos já
desenvolvidos, que fornecerá suporte para definição das fibras a serem analisadas,
amparada nas características de maleabilidade, resistência ao impacto e tenacidade do
produto. A partir de testes com estas fibras, ocorrerá a definição de qual fibra vegetal será
utilizada, atendendo os objetivos pré-estabelecidos. Considerando os princípios da física de
materiais, os testes listados para avaliação da qualidade do produto desenvolvido, são os de
tração e tenacidade. Como resultado deste estudo, espera-se desenvolver uma capinha de
celular que seja resistente e flexível, mas principalmente que apresente as características
biodegradáveis de um produto, aliadas a competitividade de mercado, atendendo assim os
princípios da bioeconomia.
Objetivo geral: O objetivo do projeto consiste em construir uma capinha para
celular, que seja biodegradável, considerando a utilização de fibras vegetais. E objetivos
específicos: Fazer buscas e estudos dos manuais, artigos científicos, monografias,
dissertações e teses disponíveis na licenciatura; Buscar cursos e minicursos para entender
os processos e técnicas de coleta de dados; Estudar as propriedades físicas da matéria;
Compreender as normas e técnicas de fabricação de uma capinha, atendendo aos
parâmetros do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO);
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Realizar parcerias com outros projetos de pesquisa, testando a viabilidade do bioplástico
compostável desenvolvido na fabricação da capinha do celular; Analisar quais as principais
propriedades físicas relacionadas a uma capinha de celular convencional; Investigar a
vegetação encontrada na cidade de Uberlândia (MG), que seja de fácil acesso e se tenha
permissão de coleta de amostras; Listar as plantas que foram investigadas, considerando a
coleta das fibras, tendo como base suas propriedades; Avaliar os métodos de extrações das
fibras nas plantas selecionadas; Definir o modelo do telefone para regular as dimensões da
capinha; Desenvolver protótipos a partir dos materiais estudados; Verificar como realizar
os experimentos, para verificar flexibilidade e resistência do material fabricado; Realizar
testes nos protótipos, avaliando se atendem os parâmetros estabelecidos pelas normas da
agência regulamentadora; Identificar materiais, os quais podem impermeabilizar o
protótipo; Avaliar se é possível usar a cera de abelha como impermeabilizante para as
capinhas; Realizar testes de multi-estágios probabilísticos, coletando os dados primários
para saber, quantas capinhas têm a cada celular; Analisar o mercado, identificando produtos
similares, que possibilitariam ajustes; Definir o tamanho da amostra, para a
comercialização do produto; Quantificar gastos com materiais e custo de fabricação, para
definição do valor do produto.
Como resultado da proposta espera-se desenvolver uma capinha de celular que seja
resistente e flexível, mas principalmente que apresente as características biodegradáveis,
aliadas a competitividade de mercado, atendendo assim os princípios da bioeconomia.
Espera-se realizar o levantamento das fibras a serem analisadas, o estudo sobre as
propriedades físicas da matéria, e também a definição do modelo de celular, que serão a
base da fabricação da capinha.

Os(As) bolsista participaram de algum evento científicos (feira, roda de conversa,
exposição, etc) apresentando o projeto.
I – Mostra de Iniciação Científica da Escola de Educação Básica da Universidade Federal
de Uberlândia - 3 Trabalhos
III – Feira Mineira de Iniciação Científica - 2 Trabalhos
IV- Feira Brasileira de Iniciação Científica - 2 Trabalhos (Trabalho Premiado)
IX – Ciência Viva - 2 Trabalhos (Trabalho Premiado)
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VIII – Feira UFG Catalão - 2 Trabalhos
VII – Feira Brasileira dos Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas - 2 Trabalhos
(Trabalho Premiado)
IV – Feira do Conhecimento da Escola Estadual João Pinheiro - 2 Trabalhos (Trabalho
Premiado)

As ações e/ou resultados da pesquisa em andamento foram publicados/divulgados
em algum canal de comunicação, seja impresso ou digital.
I – Mostra de Iniciação Científica da Escola de Educação Básica da Universidade Federal
de Uberlândia. Disponível em: http://www.eseba.ufu.br/acontece/2019/08/relacao-detrabalhos-aprovados-para-i-mostra-de-iniciacao-cientifica-da-educacao
III

–

Feira

Mineira

de

Iniciação

Científica.

Disponível

em:

https://drive.google.com/file/d/1VDIP3DDUAOVIm1BUNsYJJhotkLTRWJoc/view
IX – Ciência Viva. Disponível em: https://www.dicaufu.com.br/cienciaviva/anais/pesquisa
VII – Feira Brasileira dos Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas. Disponíuvel em:
http://museu.cp.ufmg.br/index.php?option=com_content&view=article&id=85
IV- Feira Brasileira de Iniciação Científica. Disponível em: Trabalhos Publicados – Os
Bolsistas e Orientador estão marcados em negrito:

Trabalhos Publicados em eventos regionais, nacionais e internacionais.
• SANTIAGO, D. D. ; ROCHA, H. C. ; MOTA, L. L. ; PRUDENTE, F. A. D. ; SILVA,
M. G. . Desenvolvimento de acessório sustentável: confecção de capinhas para celulares
com a utilização de fibra vegetal. In: 3ª Feira Mineira de Iniciação Científica, 2019, Mateus
Leme. Anais da 3ª Feira Mineira de Iniciação Científica. Mateus Leme: Associação Mineira
de Pesquisa e Iniciação Científica, 2019.
• SILVA, B. A. M. ; SILVEIRA, F. S. ; MELO, G. B. ; MARQUES, Y. S. ; SILVA, M.
G. Confecção de caixas racionais para abelhas sem ferrão com a utilização de concreto
sustentável. In: 3ª Feira Mineira de Iniciação Científica, 2019, Mateus Leme. Anais da 3ª
Feira Mineira de Iniciação Científica. Mateus Leme: Associação Mineira de Pesquisa e
Iniciação Científica, 2019.
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Trabalhos Apresentados – Os Bolsista e Orientador estão marcados em negrito:
• SANTIAGO, D. D. ; ROCHA, H. C. ; MOTA, L. L. ; PRUDENTE, F. A. D. ; SILVA,
M. G. . Desenvolvimento de acessório sustentável: confecção de capinhas para celulares
com a utilização de fibra vegetal. 2019. (Apresentação de Trabalho/Outra).
• SILVA, B. A. M. ; SILVEIRA, F. S. ; MELO, G. B. ; MARQUES, Y. S. ; SILVA, M.
G. . Confecção de caixas racionais para abelhas sem ferrão com a utilização de concreto
sustentável. 2019. (Apresentação de Trabalho/Outra).
• SILVA, B. A. M. ; SILVEIRA, F. S. ; MELO, G. B. ; MARQUES, Y. S. ; SILVA, M.
G. . Abelhas sem ferrão: construção de ninhos artificiais com materiais recicláveis. 2019.
(Apresentação de Trabalho/Outra).
• SILVA, B. A. M. ; SILVA, M. F. ; MACHADO, R. F. G. ; SILVA, M. G. . Protótipo de
lixeira para coleta seletiva: comprovando práticas que incentivam parcerias em ações
sustentáveis. 2019. (Apresentação de Trabalho/Outra).
• SILVA, B. A. M. ; SILVA, M. F. ; MACHADO, R. F. G. ; SILVA, M. G. . Protótipo de
lixeira para a coleta seletiva: identificando práticas que incentivam parcerias em ações
sustentáveis. 2019. (Apresentação de Trabalho/Outra).
• SILVA, M. G.. Protótipo de coleta ecológica: proposta de benefícios a práticas
sustentáveis. 2019. (Apresentação de Trabalho/Outra).
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