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Resumo: O projeto consiste no estudo e desenvolvimento de um robô a rodas tração diferencial. Este 
robô se movimenta (vagando) em um ambiente estruturado evitando a colisão com obstáculos fixos. 
Para cumprir esta tarefa são utilizados sensores internos não-visuais (toque, ultrasom, encoder), 
cujas informações são mescladas para percepção de obstáculos e disparo de reações. 
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INTRODUÇÃO 
 
Existem diversas aplicações possíveis para os 
sistemas robóticos autônomos. Dentre estas o 
transporte de carga, vigilância patrimonial, 
inspeção industrial, limpeza de residências, 
exploração espacial, auxilio a deficientes 
físicos e muitas outras. No entanto, estes 
robôs ainda não causaram muito impacto em 
aplicações domésticas ou industriais, 
principalmente devido à falta de uma 
arquitetura de controle robusta, confiável e 
flexível que permita que os robôs operem em 
ambientes dinâmicos, pouco estruturados, e 
habitados por seres humanos. (BRITTO, 
2008). No caso de pessoas tetraplégicas, a 
automação de uma cadeira de rodas evita que 
o usuário fique na dependência de uma outra 
pessoa para conduzi-la. 

Este projeto utiliza uma arquitetura de controle 
que monitora por meio de sensores o 
ambiente de navegação e mescla essas 
informações em conjunto com os comandos 
de voz fornecidos pelo usuário para 
movimentar um robô cuja tração é a mesma 
de uma cadeira de rodas: a tração diferencial 
(PEDROSA, ALSINA, MEDEIROS, 2003). O 
protótipo possui detecção de obstáculos, por 
toque e por ultra-som, e ainda encoders para 
sensoriamento de velocidade e posição. 

A partir da distância medida do robô a 
obstáculos do ambiente explorado, pretende-
se com uso da lógica nebulosa definir 
comportamentos de reação com o objetivo de 
evitar colisão. 

Também está incluído neste projeto o 
reconhecimento de comandos de voz, que 
serão utilizados em nível de simulação. 

São oferecidas duas possibilidades ao usuário 
para configurar os movimentos do robô: 

Execução de movimentos: O robô executará 
movimentos básicos fornecidos pelo usuário. 
Por exemplo, o usuário pronuncia o comando 
“frente” e o robô se desloca para frente. 
Navegação aleatória: O usuário fornece o 
comando “vagar” ao robô que por sua vez 
vagará no ambiente evitando colidir com os 
obstáculos. 

Assim, este projeto de iniciação científica 
agrega características como 
interdisciplinaridade (cinemática e dinâmica de 
sistemas eletromecânicos, sensoriamento e 
microprocessamento), estudo e emprego de 
técnicas de controle inteligente. 
As instruções para a movimentação do robô 
são fornecidas pelo usuário através de 
comandos de voz.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para a obtenção dos resultados foram 
realizadas simulações comparadas com os 
testes feitos no protótipo, ilustrado na figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Protótipo construído para teste. 
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A figura 2 ilustra os níveis de controle do robô 
desde o sinal de fala gerado pelo usuário até a 
execução do movimento pelo robô. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Descrição dos níveis de controle. 

 
Dentre os testes realizados nos circuitos e 
componentes do sistema, alguns aspectos 
devem ser ressaltados: 
 

• Execução de perfis de velocidade para 
os atuadores; 

• A utilização de encoders nas rodas; 

• O sensoriamento por ultrassom. 
 

O motor de passo utilizado no protótipo é de 
baixo torque, o que restringe o uso de perfis 
de velocidade (freqüência de fases) para que 
o movimento da plataforma seja contínuo e 
suave. 
O encoder acumula erro no decorrer do 
tempo, o que gera falha na localização e na 
velocidade de deslocamento, assim torna-se 
necessário o uso de outras fontes de 
informação como sensoriamento visual e o 
recurso de landmarks para melhorar a 
interação entre o robô e o ambiente explorado. 
A resposta obtida dos sensores de ultrassom é 
dependente da forma dos obstáculos 
presentes no ambiente, assim como da 
distância em relação aos mesmos. Para que 
se evite a captura direta de transmissor para 
receptor cria-se por conseqüência uma área 
“cega” a frente dos sensores, o que impede a 
percepção de obstáculos muito próximos e 
exige manobras de escape à distância dos 
mesmos. 
Para permitir maior aproximação do robô aos 
obstáculos, tem-se que integrar a informação 
dos sensores de toque na geração das 
reações. Entretanto, com esta condição não 
fica garantida a não ocorrência de colisões.  

 
CONCLUSÃO 
 
Neste trabalho desenvolveu-se uma 
plataforma para estudo dos comportamentos 
reativos de um robô com tração diferencial 

para movimentação em um ambiente semi-
estruturado. A busca por aumentar o grau de 
autonomia de robôs móveis é um desafio em 
voga com o objetivo de capacitar estes robôs 
ao desenvolvimento de tarefas em ambientes 
não estruturados.  
Com base no estudo da modelagem 
cinemática e princípios de geração de reações 
iniciado neste projeto pretende-se a 
continuidade desta linha de pesquisa com a 
aplicação a cadeiras de rodas. E nesta 
iniciativa pretende-se analisar o emprego de 
motores de corrente contínua como atuadores, 
a integração de sensoriamento visual e o 
emprego de algoritmos de navegação.  
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