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Os robôs hexápodes fazem uma imitação dos 

sistemas biológicos e, tal como eles, apresentam 

vantagens quando comparados aos veículos 

convencionais que utilizam rodas ou esteiras, pois 

são capazes de se adaptar facilmente a terrenos 

muito irregulares. Construir um robô móvel envolve 

uma série de peculiaridades, é necessário para 

lidar com os erros de posição, orientação ruído nas 

leituras dos sensores, os problemas com as 

baterias, erros de programação, escolha de 

motores e materiais para a armação e estruturas, 

além da escolha do sistema operacional que vai 

controlar o robô. 

O objetivo deste trabalho é construir um robô que 

atenda os critérios de compacticidade, baixo 

consumo energético, utilizando o sistema 

operacional FreeBSD e a placa BeagleBone black 

com o acesso remoto e controle do robô via wifi. 

Para a realização desse trabalho, foi desenvolvido o 

protótipo do robô hexápode denominado de Aduka. 

O trabalho a princípio se consituiu de pesquisas 

acadêmicas para situar e ganhar conhecimento para 

o desenvolvimento da pesquisa. Em seguida, ouve a 

definição de estrutura e elementos quem iriam 

compor o protótipo. Para melhor entendimento do 

Aduka, o robô é dividido em duas plataformas: 

plataforma de hardware e plataforma de software. A 

plataforma de hardware é composta pela placa 

BeagleBone black, placa driver de PWM, módulo de 

comunicação Wifi, placa reguladoras de tensão e 

baterias para alimentação do sistema. A plataforma 

de software é composta pela integração do sistema 

operacional FreeBSD com a placa BeagleBone 

black, interface de comunicação servidor/cliente wia 

Wifi em C e software de locmoção em Python. 

A cada etapa foram realizados testes estrutrais, 

autonomia do protótipo, alcance e falha de 

comunicação, robustez do sistema operacional, 

teste de caminhada e de estabilidade. O protótipo 

desenvolvido é leve, compacto, capaz de se 

comunicar via wireless, com autonomia de bateria 

e fácil de ser controlado via wifi. Os resultados 

alcançados representam a evolução do 

conhecimento existente tanto no campo da 

robótica quanto no campo da computação e abrem 

diferentes oportunidades de continuação do projeto 

e, até mesmo melhorias tais como: aperfeiçoar o 

caminhar, implementar a modelagem dinâmica do 

robô, evitar o risco de deslizamento do pé, 

incoporar sensores para feedback do ambiente, 

inserir câmera para visualização do ambiente pelo 

usuário e implementar uma estratégia de controle 

para a caminhada do robô. 
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