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Resumo: A Lixeira Inteligente é um protótipo com o 

objetivo de reconhecer os tipos de materiais dos 

resíduos depositados nela, classificando-os em plástico, 

vidro, metal e outros, e enviar os dados à um servidor na 

Internet possibilitando a gestão e monitoramento da 

lixeira. Utilizando-se do Kit IoT Telefônica/Vivo e um 

conjunto de sensores, foram obtidas boas taxas de 

correta identificação do resíduo. 

 

1. Introdução 
A reciclagem e a reutilização de materiais não são 

apenas preocupações quanto às questões de preservação 

do meio ambiente e sustentabilidade, como também 

algo cada vez mais buscado pelas empresas que desejam 

reaproveitar os resíduos em novas produções, também 

podendo reduzir seus custos, assim como ao 

atendimento da legislação vigente. Uma questão 

relevante é localizar o resíduo para coleta e reutilização; 

outra é fazer a identificação correta do resíduo. Para este 

contexto, o conceito de Internet das Coisas é aplicado, 

no qual dispositivos autônomos interagem 

continuamente em um ambiente e obtém e computam 

informações sem o auxílio ou intervenção humana e 

utilizam a infraestrutura da internet para transferir dados 

e permitir sua análise [1].  

2. Metodologia 
Para realizar a identificação do material dos resíduos 

depositados, são utilizados sensores indutivos e 

capacitivos, o primeiro capaz de identificar objetos 

metálicos, que causam alterações no campo 

eletromagnético gerado pelo sensor, e sensores 

capacitivos, que com um ajuste de sensibilidade 

permitem a detecção de diferentes tipos de materiais 

dado suas propriedades dielétricas. Os dados medidos 

são capturados e categorizados por um Arduino. Um 

Raspberry Pi, conectado ao Arduino [2], recebe as 

informações de reconhecimento e as envia à um 

servidor na Internet; essa arquitetura paralela permite 

que os processo de reconhecimento e de comunicação 

aconteçam separadamente e não influenciem no 

desempenho do outro. 

3. Resultados 
O protótipo da lixeira possui uma rampa com um 

conjunto de sensores onde o material passa quando é 

descartado. Obteve-se taxas de reconhecimento da 

ordem de 90% quando o objeto passa pela rampa rente 

aos sensores. Em distâncias maiores de 10mm observa-

se que a taxa de detecção foi de 50% para vidro e maior 

para os demais materiais (fig.1). Apenas papel não pôde 

ser reconhecido corretamente devido à similaridade 

entre a constante dielétrica deste e do plástico. A fig. 2 

indica a taxa de detecção dado o volume do material a 

ser detectado, nas mesmas condições da medida 

anterior. 

 
Figura 1 – Gráfico da taxa de detecção em função da 

distância dos sensores. 

 

Figura 2 – Gráfico da taxa de detecção em função do 

volume dos objetos. 

 

4. Conclusões 
Os sensores propostos são capazes de detectar 

diversos tipos de materiais quando estes são 

descartados. Verificou-se que a aplicação destes 

sensores detecta os resíduos mesmo quando esses 

deslizam pela rampa e passam pelos sensores, mesmo 

que o material passe ao lado dos sensores (fig. 2) por 

não ocuparem toda a largura da rampa. Como futuros 

passos pode vir a utilização de outros tipos de sensores 

para a distinção de papéis e plásticos e a implementação 

de aplicações para serviços como o de logística reversa. 
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