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MOVIMENTAÇÃO AUTÔNOMA DE ROBÔ HUMANÓIDE COM 

CÂMERA EMBARCADA 

 

1. RESUMO 

 

O controle de movimentação de robôs pode ser efetuado remotamente ou de 

forma autônoma. Neste trabalho de pesquisa pretende-se integrar tecnologias para 

permitir a movimentação autônoma de robôs humanoides ROBONOVA. O sistema 

possui uma câmera embarcada, sistema de movimentação da câmera (pan-tilt) e 

duas placas eletrônicas que realizam o controle dos servomotores do robô. O 

trabalho é desenvolvido através da inclusão de sensores inerciais como o 

acelerômetro e giroscópio, do desenvolvimento de um microcontrolador responsável 

pela inteligência do robô e um dispositivo de comunicação sem fio entre os robôs e 

computador. Outra parte importante é a realização de testes de controle e 

desenvolvimento de estratégia, possibilitando assim a participação do robô na 

competição Robocup de futebol de robôs. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Robôs que funcionam sem o auxílio de um ser humano são considerados 

autônomos. Este tipo de robô tem uma estrutura de controle mais complexa, já que 

deve ter informações suficientes do ambiente para poder tomar suas próprias 

decisões baseadas em um controle previamente desenvolvido.. Estes robôs 

procuram imitar a inteligência humana e o seu uso é crescente tanto na indústria 

quanto em outras atividades civis. O robô utilizado no projeto é um robô autônomo e 

humanoide. O que significa que ele deve agir conforme percepções semelhantes as 

de um humano, além de ter uma estrutura semelhante a um humano. 

Neste projeto o controle da movimentação do robô é obtido a partir do 

processamento de imagens capturadas por uma câmera embarcada e sensores 

inerciais, como o giroscópio e o acelerômetro. São utilizadas duas placas de controle 

com comunicação serial e mais uma placa de aquisição e processamento de 

imagens. A hierarquia de controle se baseia na centralização das tarefas de 
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inteligência e decisão em uma placa central que envia e recebe dados de duas 

placas periféricas, que realizam tarefas específicas. Além destas placas são 

utilizados sensores inerciais para melhorar o equilíbrio do robô. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O enfoque deste projeto de pesquisa está centrado na integração de diversas 

tecnologias, incluindo comunicação sem fio, placas de controle e sistema de 

sensoriamento para permitir a movimentação autônoma do robô humanoide, 

garantindo uma movimentação estável e a localização de objetos através da cor e 

forma com relativa precisão.  

 

 

4. METODOLOGIA 

 

O robô humanoide utilizado é um ROBONOVA produzido pela Hitec e apresenta 

16 servomotores e uma placa de controle MRC-3024 com comunicações RS-232 e 

TTL para comunicações com outros sistemas embarcados. Neste projeto foram 

adicionadas duas placas na estrutura do ROBONOVA. A primeira placa é o Arduino 

Nano que apresenta um microprocessador ATMEGA 328 e é utilizado para realizar o 

controle central e a segunda placa é a CMUCam4 que utilizamos para realizar a 

captura da imagem. São também usados acelerômetros e giroscópios para garantir 

a estabilidade do robô. A comunicação sem fio utiliza a tecnologia Zigbee, através 

de aparelhos Xbee. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa neste trabalho envolve a junção de todas as placas eletrônicas 

utilizadas e o desenvolvimento da estratégia de controle para a movimentação 

autônoma do robô. A primeira etapa é o estudo da melhor placa de controle central 

para desenvolver o trabalho. Esta placa será responsável por toda a inteligência do 

robô, o que envolve também o desenvolvimento de estratégia de movimentação. A 

segunda etapa é o estudo de movimentação do robô. São incluídos sensores 
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inerciais, como o acelerômetro e o giroscópio e deseja-se uma movimentação 

estável. A terceira etapa envolve a comunicação sem fio. Os robôs devem ser 

capazes de realizar ações sincronizadas e, por isso, devem ser capazes de 

comunicarem entre si através de módulos Xbee. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados encontrados até o momento são importantes para a conclusão do 

projeto e abre a oportunidade de avançar além das expectativas iniciais. A 

comunicação entre todas as placas eletrônicas foi realizada com sucesso e agora há 

uma hierarquia eficiente de controle. A placa de controle central funciona como o 

esperado e pode-se realizar o controle do robô de forma mais fácil. Outra etapa 

também concluída é a comunicação sem fio. Foi possível realizar testes envolvendo 

os módulos Xbee e a resposta foi satisfatória. Há ainda como aprimorar todos os 

resultados obtidos e ainda há a necessidade de incorporar sensores inerciais para o 

estudo de movimentação. 
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