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Resumo. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de 

um sistema robótico teleoperado para inspeção de ambientes 

que oferecem riscos aos operadores humanos buscando 

diferenciar o projeto de outros do mesmo tipo por utilizar peças 

e componentes de baixo custo, além de uma plataforma open-

hardware. 

Palavras Chaves: Robô de inspeção, ROV, Tele-operação, 

arquitetura open-hardware 

Abstract: The present work presents the development of a 

teleoperated robotic system for inspection of harmful 

environments for human operators. The goal is to make a low-

cost model and to differentiate the project from others designed 

for the same application we have chosen affordable and easy-

to-find parts, and an open-hardware platform. 

Keywords: Inspection robot, ROV, teleoperation, open-

hardware architecture. 

1 INTRODUÇÃO 

Em diversas situações é perigoso ou indesejável colocar 

pessoas para inspecionar um ambiente: desmoronamentos com 

vítimas soterradas, acidentes químicos ou radioativos, ameaças 

de bombas, minas instáveis são apenas alguns exemplos. Se a 

equipe de busca possuir equipamentos capazes de entrar e 

inspecionar estes lugares, ultrapassar obstáculos, subir escadas, 

operar em um ambiente tóxico ou prejudicial à saúde humana, 

muitas situações de resgate e contenção podem ser abordadas, 

potencialmente reduzindo o número de vítimas e o risco para as 

equipes de resgate. Como dito por Carpin, et al.[1], “a 

sociedade precisa de sistemas robóticos robustos e fáceis de 

utilizar para enfrentar estas situações de emergência”. 

A proposta do projeto “Tanque-Batedor” é desenvolver um 

sistema robótico móvel para operações de inspeção em locais 

confinados e de difícil acesso. Para tal o veiculo deverá portar 

diferentes tipos de sensores, apresentar dimensões reduzidas e 

tração por esteiras. 

Atualmente estão disponíveis comercialmente diversos 

modelos de robôs para inspeção em locais inóspitos. Dentre 

estes pode-se citar o projeto Packbot[2] (ver Figura 1.d). Este 

robô, para fins militares, caracteriza-se por ser leve, portátil e 

robusto podendo ser arremessado a médias distancias. Em [3] é 

apresentado um robô também para aplicações militares capaz 

de portar armas de fogo (ver Figura 1.b). Já em [4] existe a 

possibilidade de se acoplar diferentes tipos de ferramentas 

como por exemplo uma garra manipuladora (ver Figura 1.a) e 
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em [5] é apresentado um modelo que dá ao operador a 

capacidade de interagir com as vítimas através de um sistema 

de comunicação, além de apresentar uma espécie de cordão 

umbilical pelo qual o robô é alimentado e que pode ser 

desacoplado e reacoplado quando necessário (ver figura 1.c). 

 

Figura 1. Robôs de inspeção semelhantes (a-Matilda; b-
TALON; c-Raposa; d-Packbot) 

 

O presente trabalho apresenta o projeto mecânico e arquitetura 

embarcada para uma plataforma genérica de inspeção, 

tracionado por esteiras, capaz de portar diferentes tipos de 

sensores e ser utilizada em diversas aplicações. A plataforma 

foi construída e testada em ambiente real controlado. Os 

resultados obtidos foram promissores, validando a proposta.  

Este artigo está organizado em 6 seções. A seção 2 apresenta as 

decisões de projeto associadas a estrutura mecânica. A seção 3 

apresenta a arquitetura de hardware utilizada bem como o 

funcionamento de sensores e atuadores, a priori definidos, e 

protocolo de comunicação. A seção 4 apresenta a interface de 

operação e suas funcionalidades. A seção 5 apresenta os 

resultados das pesquisas e testes e a seção 6 as conclusões 

deste trabalho. 

2 PROJETO MECÂNICO 

Buscando robustez e baixo custo o esquema mecânico do robô 

foi simplificado ao máximo, possuindo somente dois 

subconjuntos: estrutura e sistema de tração. 

2.1 Estrutura 

A estrutura é composta de chapas de aço carbono 1,5 mm de 

espessura, que foram cortadas, dobradas e soldadas utilizando 

soldagem por arco elétrico com gás de proteção (solda MIG). 

A Figura 2 apresenta a vista lateral do robô onde pode ser visto 

o eixo de saída do motor acoplado ao eixo de tração através de 

uma corrente. Esta geometria é bem simples e foi 

dimensionada para que o robô seja capaz de subir escadas e 

ultrapassar obstáculos. As medidas do robô e o ângulo de 

ataque de 45º da esteira foram obtidos levando-se em 

consideração as medidas padrões de degraus de escadas. 

 

Figura 2. Geometria do robô 

A estrutura conta ainda com um suporte para a câmera e para 

os sensores. Este suporte permite o acoplamento de dois 

servos-motores, sendo um deles utilizado para direcionar a 

câmera e o sensor de temperatura e o outro para movimentar 

um sensor ultra-sônico. 

2.2 Sistema de Tração. 

O conjunto de tração é formado por esteiras, correntes, 

engrenagens, rolamentos e motores. Todos esses componentes, 

exceto os motores, são utilizados em esteiras transportadoras e 

são comercialmente disponíveis, tendo sido adaptados para o 

robô desenvolvido. 

Os motores escolhidos são comercialmente produzidos para 

movimentar as palhetas de limpadores de para-brisa de 

caminhões. São motores de corrente contínua 24V, cujo eixo 

de saída da redução interna foi modificado para possibilitar o 

acoplamento da engrenagem motora. 

Visando aumentar a velocidade do robô foi utilizado um 

sistema de engrenagens e correntes ASA 40 (American 

Standard Association), no qual a engrenagem movida é dupla e 

formada por engrenagens com números de dentes diferentes, a 

maior traciona a esteira enquanto a menor esta conectada 

através de uma corrente à engrenagem motora, conforme 

ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3. Sistema de redução 

A decisão por utilizar esteiras se deu por possibilitar a 

movimentação sobre diversos tipos de solo, conferindo ao robô 

a mobilidade necessária para atuar em locais de difícil acesso. 

Além disso, simplifica o projeto mecânico e de controle, pois 



Mostra Nacional de Robótica, São João Del Rei, Setembro de 2011    3 

utiliza somente dois motores para locomoção e direcionamento 

do robô. 

3 ARQUITETURA EMBARCADA 

O sistema eletrônico projetado para ser embarcado no Tanque 

Batedor foi desenvolvido para possibilitar a atuação do robô no 

ambiente de forma controlada e segura. Para isso, foram 

adicionados sensores que permitem conhecer a situação do 

local a ser inspecionado. Construído com o Arduino
1
, uma 

plataforma “Open Source Hardware”, mundialmente 

conhecida, que utiliza um microcontrolador Atmel
2
 AVR em 

uma única placa, com suporte de entrada/saída embutido e uma 

linguagem de programação padrão. O circuito elétrico 

desenvolvido possui baixo custo, fácil implementação e 

flexibilidade suficiente para a inclusão de outros sensores, caso 

necessário em aplicações específicas. 

A plataforma Arduino permite que outras placas, conhecidas 

como shields, sejam acopladas sobre ela para estender suas 

funcionalidades. Dessa forma, foi projetada uma placa que 

integra o circuito de acionamento dos atuadores, captação dos 

sensores e comunicação através de rádio frequência, para ser 

acoplada ao Arduino. 

A fonte de alimentação do robô é composta por quatro baterias 

de 12V produzidas comercialmente para sistemas de alarme e 

no-breaks. As baterias são conectadas em pares para fornecer 

uma tensão de 24V e corrente de 7AH para cada esteira. 

3.1 Atuação 

O Tanque Batedor conta com dois atuadores principais para 

sua locomoção e permite que sejam utilizados dois servos-

motores para o controle de direção dos sensores e da câmera.  

Os atuadores de tração são motores de baixa rotação da marca 

Bosch
3
 modelo DHP e sua alimentação é de 24V, Para o 

acionamento destes motores foram utilizados dois drivers do 

tipo ponte-h com relés para a reversão do sentido de rotação 

dos motores. Adicionalmente, um circuito de comutação por 

MOSFET gera um sinal PWM (modulação por largura de 

pulso) para o controle de velocidade de cada um dos motores. 

A decisão sobre o uso de relés para a reversão de sentido de 

rotação é justificada pela infrequência que essa reversão é 

realizada. Com o acionamento por MOSFET, é possível 

desligar a corrente dos motores antes da comutação dos relés, 

aumentando significativamente sua vida útil. Desta forma, a 

etapa de alta corrente necessária para o acionamento dos 

motores é ao mesmo tempo simples e confiável.  

Considerando a estrutura do Tanque Batedor e a possibilidade 

de controlar tanto a direção como a velocidade de cada esteira 

individualmente, os movimentos possíveis do Tanque são 

mostrados na Figura 4. 

                                                           
1
 http://www.arduino.cc 

2
 http://www.atmel.com 

3
 http://www.bosch.com.br 

 

Figura 4. Movimentos possíveis do robô 

Para permitir o direcionamento dos sensores e uma medição 

mais precisa, optou-se por utilizar servos-motores de 

aeromodelismo, os quais operam a uma tensão de 5V e 

possuem um torque de 13Kg.cm, força suficiente para 

movimentar os sensores de temperatura e distância, além de 

suportar o peso da câmera. Estes servos atuam 

independentemente em um ângulo de -60º a +60º, tendo como 

referência a frente do robô, e são controlados tanto 

remotamente pelo operador quanto automaticamente pelo 

próprio robô para reconhecer o ambiente.  

3.2 Sensoriamento 

O robô Tanque Batedor pode portar diferentes tipos de 

sensores. Em sua versão atual o veículo dispõe de sensores de 

temperatura, distância e uma câmera para poder enviar 

informações do ambiente ao operador. 

3.2.1 Câmera 

Em robôs teleoperados a utilização de pelo menos uma câmera 

é essencial, pois este é o principal meio do operador identificar 

o ambiente e tomar as decisões necessárias. Foi escolhida uma 

câmera de baixo custo para o espectro visível que envia 

imagens via uma rede wireless diretamente para a estação de 

controle, visto que o controlador Arduino não possui 

processamento suficiente para tratar as imagens transmitidas 

em tempo real. Uma câmera infravermelha ou termal poderia 

ser facilmente acoplada ao robô, se necessário. 

Esta câmera, por estar acoplada a um servo-motor, pode ser 

direcionada pelo operador, permitindo a visualização do 

ambiente para a identificação de objetos e planejamento de 

trajetória para o robô.  

3.2.2 Sensor de Temperatura 

Para que haja informações mais precisas sobre o que acontece 

nos locais onde o Tanque Batedor está atuando, um sensor de 

temperatura foi incluído no projeto. Este sensor é da série 

Thermalert® CI™ Compact Infrared Sensor da Raytek
4
, 

utilizado para uso à distância, ou seja, sem contato. Este sensor 

foi desenvolvido para medir com precisão a quantidade de 

energia térmica emitida por um objeto e converte-la em um 

sinal elétrico. Como a saída do sensor é linear, 10mV/ºC, a 

aquisição e tratamento das informações captadas pelo sensor 

térmico é facilitada e se dá através de um conversor 

                                                           
4
 http://www.raytek.com 
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analógico/digital (ADC) disponível no controlador. Esta 

informação é útil especialmente em situações de incêndio, pois 

possibilita que o operador conheça a temperatura de um 

ambiente ou de um objeto qualquer, podendo assim identificar 

com facilidade situações e locais de maior risco. Este sensor é 

posicionado juntamente com a câmera. Desta forma, ao se 

focalizar um objeto o sensor apresenta a sua temperatura. 

 A figura 5 apresenta um gráfico da temperatura ao longo do 

tempo enquanto o sensor se aproxima de um alvo com 

temperatura estabilizada em 10ºC. 

 

Figura 5. Gráfico da temperatura captada 

Este gráfico justifica a necessidade de se acoplar o sensor 

térmico à câmera, pois percebe-se que há uma faixa de 

distâncias na qual o sensor consegue medir com maior 

precisão. Focalizando o sensor no alvo tem-se, então, uma 

medida mais precisa da temperatura. 

3.2.3 Sensor de Distância 

Sensores ultra-sônicos são amplamente utilizados em projetos 

robóticos e operam emitindo e recebendo ondas sonoras de alta 

frequência. Este sensor foi adicionado ao Tanque Batedor com 

o intuito de ajudar o operador enquanto ele controla o robô, 

avisando sobre obstáculos laterais e frontais que podem não ser 

vistos somente com as imagens da câmera, assim como 

apresentar a distância destes objetos em relação ao tanque. 

Acoplado a um dos servos, o sensor ultra-sônico faz 

constantemente uma varredura de 120º do ambiente, em 

relação à frente do robô, não permitindo, por exemplo, que o 

robô se choque com algum obstáculo sem a permissão do 

operador através do software de controle. 

3.3 Comunicação 

A comunicação sem fio é o que confere ao Tanque Batedor 

autonomia e mobilidade suficiente para cumprir com sucesso 

sua tarefa, dispensando o operador do perigo de entrar em um 

ambiente desconhecido. Como em todas as decisões de projeto 

a busca por uma solução barata e eficiente levou à utilização do 

rádio transceptor Bim3A, da Radiometrix
5
. 

Este componente é muito usado em comunicação do tipo 

wireless bidirecional de alta velocidade de transferência de 

dados, podendo alcançar taxas de 64kbps. O módulo opera 

sobre a faixa de 914,5 Mhz e permite a comunicação em uma 

escala de 200 metros em área livre e 50 metros em áreas de 

construção. 

Para permitir a comunicação foi estabelecido um protocolo 

formado por pacotes de cinco bytes, sendo estes de dois tipos: 

de comandos e de feedback. 

                                                           
5
 http://www.radiometrix.com 

O pacote de comandos (Figura 6) é composto por identificador 

do robô, velocidade e direção individual de cada esteira, 

ativação do sensor de distância e controle sobre a direção do 

sensor térmico e da câmera. 

 

Figura 6. Pacote de comandos 

A utilização de um byte para identificar o robô permite que 

vários robôs sejam controlados em uma mesma estação de 

controle. 

O bit de ativação do sensor de distância é acionado pelo 

operador na interface de controle para liberar ou bloquear os 

movimentos do robô caso existam obstáculos no caminho do 

mesmo, impossibilitando que o robô se choque ou forçando-o a 

vencer um obstáculo. 

Nos cinco bytes do pacote, o MSB (bit7) foi utilizado como 

marcador para o início do pacote de dados, dessa forma, 

diminui-se a possibilidade de que, caso haja a perda de algum 

byte, os comandos sejam interpretados erroneamente. 

O pacote de feedback (Figura 7) é composto por identificador 

do robô, temperatura em ºC, distâncias à direita, à esquerda e 

frontal do obstáculo mais próximo em cada direção e alerta de 

bloqueio de movimento. 

 

Figura 7. Pacote de feedback 

Da mesma forma que no pacote de comandos, o identificador 

do robô permite que o operador reconheça, entre os vários 

veículos em operação, qual está enviando os dados. 

O bit de detecção de obstáculo, alerta se há um objeto, em 

alguma das direções, a uma distância menor do que a 

configurada como segura. O algoritmo verifica em qual direção 

este objeto se encontra e, caso a utilização do sensor esteja 

ativada para bloquear movimentos perigosos, o robô não 

atenderá aos comandos do operador nesta direção. Caso 

contrário, o operador pode forçar o robô a tentar vencer o 

obstáculo. 

4 INTERFACE DE OPERAÇÃO 

A estação de comando deve oferecer maneiras para o operador 

interagir com o robô teleoperado, visando simplicidade e 

agilidade no controle, além de apresentar o feedback do 

ambiente da maneira mais clara possível. Com isso em mente 

foi desenvolvida uma interface em C++, com o auxílio da 

ferramenta Microsoft Visual C++. A figura 8 representa uma 

versão de testes que se encontra em desenvolvimento. 
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Figura 8. Interface de controle 

A interface de controle possui um quadro de comandos com 

nove botões referentes aos movimentos possíveis do robô, um 

de configuração da comunicação serial, uma tela de 

amostragem do vídeo capturado pela câmera e uma janela que 

informa os dados de temperatura e distâncias obtidas pelos 

sensores do robô. 

5 RESULTADOS 

Foram realizados testes com a estrutura e atuação do robô em 

ambiente real controlado, onde foram avaliados o seu 

desempenho quanto à navegabilidade, percepção e 

comunicação. 

Projeto Mecânico: Navegabilidade em Ambientes de Difícil 
Acesso. O robô foi imerso em um ambiente composto por 

diferentes barreiras, ver figura 9. Ao navegar, o robô deveria 

apresentar robustez de forma a ultrapassar e sobrepor os 

obstáculos. Conforme pode ser visualizado, o robô apresentou 

ângulo de ataque e tração suficientes para alcançar os 

objetivos, sem danos estruturais.  

 

Figura 9. Tanque Batedor superando obstáculo 

 

Arquitetura Embarcada: Sensores. A Figura 5 apresenta o 

resultado da aquisição de dados de temperatura realizados pelo 

módulo sensorial da arquitetura. Neste teste foi possível 

comprovar a precisão do sensor e a sua compatibilidade com a 

aplicação proposta. 

Arquitetura Embarcada: Comunicação A comunicação via 

rádio se mostrou satisfatória para o protótipo desenvolvido e os 

mecanismos de proteção do protocolo de comunicação de 

dados funcionaram como esperado, pois a perda de dados foi 

devidamente tratada, e o efeito da interferência, muito comum 

na frequência de operação utilizada pelo módulo transceptor 

por se tratar de uma banda comercial, foi nula durante os testes 

realizados. 

  

6 CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou o projeto de um robô genérico para 

inspeção de locais inóspitos. Foram apresentadas as decisões 

de projeto mecânico, sua arquitetura embarcada e interface de 

utilização.   

O robô foi implementado e construído, tendo sido testado e 

validado em ambiente real controlado. Foram realizados testes 

verificando a sua navegabilidade frente a barreiras, capacidade 

de percepção e comunicação.  

Os resultados foram promissores, validando a proposta. As 

decisões de projeto em relação à estrutura mecânica se 

mostraram adequadas a aplicação, assim como o ângulo de 

ataque na parte frontal do veículo e a força de tração do robô, 

que permitiram ao mesmo ultrapassar os obstáculos 

apresentados. A arquitetura embarcada, apesar de simples, 

permitiu o acoplamento de sensores que são de grande 

utilidade e aplicabilidade para o operador, e mostrou que novos 

equipamentos podem ser adicionados sem mudanças drásticas 

no sistema atual. Já o sistema de comunicação apesar de ter 

apresentado um bom desempenho em nível de testes, deverá 

ser aperfeiçoado. O alcance do módulo transceptor escolhido 

para o protótipo não é suficiente para aplicações reais.  

Como trabalhos futuros, novos sensores podem ser instalados 

para adaptar o Tanque-Batedor a aplicações de inspeção 

específicas (como câmeras termais ou infravermelho), sensores 

microfones remotos e auto-falantes para comunicação com as 

vítimas. Além disso, a escolha de um novo módulo de 

comunicação que permita alterar a banda de transmissão 

quando desejado e que possua maior alcance ajudará a 

aumentar a aplicabilidade do sistema. Novas ferramentas para 

atuação no ambiente como manipuladores podem ser 

desenvolvidas para tornar o Tanque Batedor mais útil para as 

equipes de resgate. A interface de operação pode ser 

desenvolvida utilizando uma plataforma open-source, 

diminuindo os custos e aumentando a portabilidade do sistema. 
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