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1. RESUMO 

            Este projeto propõe o desenvolvimento de um veículo subaquático autônomo 

(AUV – Autonomous Underwater Vehicle) que possa locomover-se dentro de um 

tanque, utilizando-se de tecnologias como uma câmera embarcada e um sistema de 

sensoriamento. Neste trabalho é desenvolvido um novo circuito eletrônico bem como 

a programação do AUV de forma a permitir o monitoramento de diversos sensores e 

atuadores introduzidos no veículo, tais como, giroscópio e acelerômetro, sensores 

de proximidade, câmera, motores, componentes de sinalização, etc. 
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2. INTRODUÇÃO 

             Veículos subaquáticos autônomos, os AUVs (Autonomous Underwater 

Vehicles), são veículos não tripulados, com fonte de energia própria e 

processamento interno que executam ações de forma autônoma a partir de 

informações obtidas por sensores (Batistella, 2011). Suas ações são executadas 

utilizando processamento embarcado e por isso não é necessário efetuar conexão 

via cabo podendo atingir distâncias significativas a partir de um navio de apoio ou 

plataforma, permitindo a realização de experimentos com dados obtidos enquanto o 

veículo está submerso. Aplicações incluem o monitoramento subaquático, por 

exemplo, em ambientes próximos à pontos de extração ou transporte de petróleo.  

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo elaborar o projeto e construção de circuito 

eletrônico e sistema de sensoriamento para um veículo subaquático autônomo (Forni 

et. al, 2011). Adicionalmente o projeto inclui a criação de um algoritmo que permita 

controlar, com relativa precisão e estabilidade, a movimentação do veículo a partir 

de informações obtidas por todos os sensores incluindo realização de uma trajetória 

previamente definida, mas com desvios de eventuais obstáculos.  

 

4. METODOLOGIA 

Para o projeto eletrônico serão utilizados: sensor inercial IMU (Inercial 

Measurement Unit) com acelerômetro e giroscópio de três eixos, sensor de 

distância, câmera CMU-Cam, sensor de distância Sharp GP2D120XJ00F, 



microcontrolador Arduino Mega com shield XBee, minimotors 1516E012S fabricados 

pela Falhauber, bateria Li-Po e sinalização.  

Para realizar o projeto eletrônico foram utilizados os softwares Multisim e 

Ultiboard da National Instruments, nos quais foram realizados os projetos da placa 

de condicionamento de sinal e conexão de sensores. A produção da placa foi 

concretizada utilizando uma máquina alemã LPKF Laser & Electronics (Leiterplatten 

Kopier Fräsen. A programação, ainda em andamento, está sendo realizada no IDE 

Arduino com programação em C++ sendo a interface criada em software LabVIEWTM. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto foi dividido nas seguintes etapas: 

- obtenção das curvas características e modelos matemáticos dos sensores, 

incluindo a minimização de interferências e imprecisões nas medições; 

- projeto do circuito eletrônico de interface permitindo a conexão de todos os 

dispositivos (sensores, motores, câmera e sinalização); 

- programação do veículo para permitir o controle de movimentação. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A primeira etapa, relacionada à modelagem matemática dos sensores 

giroscópio e acelerômetro com minimização de interferências foi realizada. Para isso 

foram realizados ensaios utilizando sistema de aquisição de dados com kit ELVISTM 

da National Instruments e um servomotor com o sensor IMU fixado em sua 

extremidade. Os dados coletados foram exportados para o software MatlabTM, onde 

foi desenvolvido algoritmo baseado no Método dos Mínimos Quadrados e 

posteriormente no Método dos Mínimos Quadrados Ponderados para deduzir o 

modelo matemático do sensor. Posteriormente foi realizado o projeto de um Filtro de 

Kalman para filtrar os dados obtidos minimizando as imprecisões nas medições dos 

sensores giroscópio e acelerômetro. A Figura 1 mostra resultados obtidos com o 

giroscópio aplicando a metodologia descrita.  

O projeto do circuito eletrônico foi realizado, permitindo a conexão do sensor 

inercial, sensores de distância, circuito de amplificação, motores, LED`s e fonte de 

alimentação foi realizada de forma adequada produzindo um eficiente controle dos 

servomotores e monitoramento dos sinais dos sensores por meio da placa de 

interface desenvolvida (Figura 2) 



Figura 1 – Curvas características do giroscópio 

(a) Dados coletados (b) Método dos Mínimos Quadrados 

(c) Método dos Mínimos Quadrados Ponderados (d) Filtro de Kalman 

Figura 2 – Nova placa de interface desenvolvida (desenho e projeto final). 

 

Atualmente está em andamento a etapa de programação do veículo para 

permitir o controle de movimentação. A programação inclui geração de sinais PWM 

(Pulse Width Modulation) para os motores, implementação do Filtro de Kalman para 

minimizar as imprecisões nas medições da IMU, bem como toda lógica necessária 

para a detecção e desvio de obstáculos detectados pelos sensores de distância. 
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