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RESUMO 
O projeto tem por objetivo a criação de um robô vigia cuja finalidade é 

colaborar com o monitoramento em lugares públicos ou privados, via web ou através 
de dispositivos móveis. 

O escopo do projeto é desenvolver um robô que utilize sensores específicos 

que permitam que ele caminhe sobre uma rota predefinida com o auxílio de 

inteligência artificial para aumentar a eficácia desse processo e também captar por 

meio de uma Câmera de Vídeo embutida imagens e informações em tempo real. 

Todavia, as informações capturadas pelo robô serão transferidas para um 

computador central que também terá como função compartilhar essas informações 

via Web e dispositivos portáteis, tal como um palmtop ou celular. 

 
INTRODUÇÃO 

O monitoramento e vigilância de empresas ou grandes estruturas, como 

escolas, shoppings e lugares públicos sempre requerem cuidados e atenções 

especiais quando se trata do patrimônio a zelar. 

O papel de vigias e seguranças sempre é arriscado, cansativo e até mesmo 

estressante, assim, criar uma tecnologia que seja capaz de colaborar e auxiliar o 

monitoramento e segurança é o escopo do projeto. 
O projeto tem como proposta desenvolver um robô autônomo para 

monitoramento e segurança a distância. 

Para tal, o robô será constituído á partir de uma plataforma arduino onde 

serão gravadas as regras programadas com conceito de inteligência artificial e de 

um conjunto de sensores, câmera de vídeo, que permitirão que o mesmo seja capaz 

de se locomover sozinho, tomar decisões previamente programadas e de acordo 

com seu desenvolvimento e situação tomar decisões autônomas e ainda capturar as 

imagens de todo o percurso que será determinado pelo robô. Todavia, as 

informações registradas pela câmera de vídeo embutida no robô serão transferidas 

via wi-fi para um computador central, o qual terá também como responsabilidade 

permitir que a transmissão feita por ele seja acessível tanto via web ou dispositivos 
móveis. 

 



OBJETIVO 
O objetivo geral da pesquisa é desenvolver um robô autônomo para 

monitoramento a distancia e contribuir com a segurança local tanto em lugares 
públicos ou privados. 

Os objetivos específicos são implementar esse mecanismo autônomo por 

meio de sensores, plataforma arduino, inteligência artificial e câmeras de captação 

de imagem. Portanto, o trajeto a ser percorrido será feito através de uma faixa guia 

que é interpretada por sensores e com a lógica de inteligência artificial ira tornar 

essa interpretação mais eficaz. Ainda todo monitoramento realizado será enviado 

em tempo real para um computador central, o qual permitirá que essas imagens 

sejam acessadas via Web ou por dispositivos móveis. 
 
METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa diversas etapas forma estabelecidas, 

são elas:  

1ª Etapa: levantar referências bibliográficas e assuntos relacionados ao trabalho; 

Investigar os tipos de sensores, plataformas arduino e recursos que se aplicam e 

permitam o desenvolvimento do projeto.  

2ª Etapa: Estudar os componentes mecânicos utilizados para a confecção estrutural 
do dispositivo; Construir o protótipo a ser utilizado para a integração dos 

componentes descritos na primeira etapa. 

3ª Etapa: Incluir os componentes e sensores já investigados na primeira etapa; 

Estudar a linguagem adequada para programar o arduino. 

4ª Etapa: Definir a trajetória a ser monitorada pelo robô; Programar o arduino 

inseridos na parte mecânica; Estudar a linguagem e técnica que permitirá que o 

monitoramento seja armazenado e acessado via web ou por dispositivos móveis e 

estudar a estrutura matLab a qual permite a programação e simulação de 

inteligência artificial. 

5ª Etapa: Análise e teste dos resultados; Otimização e melhorias. 
 
DESENVOLVIMENTO  

Para o desenvolvimento do projeto, antes se faz necessário entender alguns 

conceitos que nortearam e possibilitaram a pesquisa. 
 
 



A Robótica 

O conceito robot data dos inicios da história, quando a mitologia já fazia 

referências a objetos que ganhavam vida, aparentando a forma humana, mas sem 
nenhum propósito específico. Os árabes foram os primeiros a atribuir o conceito de 

que um robô exerça de alguma forma uma tarefa antes realizada pelo homem, de 

acordo com suas necessidades. Formou-se um conjunto de idéias, que 

posteriormente ajudariam Leonardo Da Vinci a desenvolver articulações mecânicas 

com formas humanas, que desenvolviam tarefas como se mexer, manusear 

instrumentos, entre outras tarefas. Da Vinci as desenvolveu com um profundo 

estudo da anatomia humana. 

A palavra robot foi introduzida pelo dramaturgo Karel Capek, mas os robôs 

utilizados na peça teatral R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), onde primeiramente 

foram citados, não eram mecanizados. O estudo e a utilização de robôs é a base 

para o termo robótica, e foi primeiramente citado pelo escritor Isaac Asimov, em 
1942, na história Runaround Asimov foi quem também propôs três leis aplicáveis 

para a robótica, mais a chamada lei zero. Mas as leis foram tratadas como algo 

ficcional, pois à época não se imaginava a robótica como hoje.  (SILVA, 2011) 

Os primeiros robôs foram utilizados na indústria, mas os chamados verdadeiros 

robôs só puderam ser assim considerados a partir da entrada dos computadores no 

início da década de 40, e dessa época em diante, os robôs continuam a ser 
aperfeiçoados, dotados inclusive da chamada inteligência artificial. 

 
Inteligência Artificial  

A Inteligência Artificial (I.A) busca prover máquinas com capacidades de 

realizar atividades mentais do ser humano. Em geral são máquinas com algum 

recurso computacional, de variadas arquiteturas, que permitem a implementações 

de rotinas não necessariamente algorítmicas.  

As atividades realizadas por essas máquinas podem envolver:  

 Sensações de percepção tais como: tato, audição e visão.  

 Capacidades intelectuais como aprendizado de conceito e juízo, raciocínio 

dedutivo, e memória 

 Linguagem tais como verbais e gráficas 

 Atenção decisão no sentido de concentrar as atividades sobre um 

determinado estímulo.  



O estudo da IA contribui não somente para o aperfeiçoamento das máquinas, 

mas também para a motivação em se conhecer melhor as próprias atividades 

mentais humanas. Tais exemplos bastam que se mencionem as pesquisas no 
campo da linguagem natural, das redes neurais artificiais, da lógica, da robótica ou 

em qualquer subárea da IA. Então IA é, em partes, o estudo do próprio Homem e a 

sua relação com o meio que o cerca. (NASCIMENTO JR., YONEYAMA, 2004). 

No entanto as definições de IA são:  

 Sistemas que pensam como seres humanos onde: 

“o novo e interessante esforço para os computadores pensarem, máquinas com 

mentes no sentido total e literal.”(HAUGELAND, 1985). 

“Automatização de atividades que associamos ao pensamento humano, atividades 

como a tomada de decisões, a resolução de problemas, o aprendizado”(BELLMAN, 

1078). 

 Sistemas que atuam como seres humanos onde: 

“A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando 

executadas por pessoas.”(KURZWEIL, 1990) 

 Sistemas que pensam racionalmente onde: 

“O estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos 

computacionais.”(CHARNIAK,MCDERMOTT, 1985) 

“O estudos das computações que tornam possível perceber, raciocinar e 

agir.”(WINSTON, 1992) 

 Sistemas que atuam racionalmente onde: 

“A inteligência computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes.”(POOLE 

et al.,1998) 

Algumas aplicações típicas de IA são: jogos, prova automática de teoremas, 

sistemas especialistas, compreensão de linguagem natural, robótica dentre outros 

que nos auxiliam em nosso dia-a-dia. 
 
Sistemas Fuzzy 

A lógica fuzzy (nebulosa) é a lógica baseada na teoria dos conjuntos fuzzy. 

Ela diferencia das lógicas tradicionais onde permite o tratamento de expressões que 

envolvem grandezas descritas de forma não exata. Nos sistemas fuzzy, o raciocínio 

exato corresponde a um caso limite do raciocínio aproximado, sendo interpretado 



como um processo de composição de relações nebulosas chamadas de funções de 

pertinência. (NASCIMENTO JR. e YONEYAMA, 2004). 

Na lógica fuzzy, uma proposição possui o valor verdade que pode ser um 
subconjunto fuzzy de qualquer conjunto parcialmente ordenado, ao contrário da 

teoria clássica, onde o valor verdade só pode assumir dois valores: Verdadeiro (1) 

ou Falso (0). Na lógica fuzzy, os valores são expressos linguisticamente, (ex: 

verdade, muito verdade, pouco verdade, falso), onde cada termo linguístico é 

interpretado como um subconjunto fuzzy do intervalo unitário. 

Outro ponto importante do fuzzy, é que existe a opção de se usar 

probabilidades linguísticas (ex: pouco provável, altamente provável, improvável), 

interpretadas como números fuzzy e manipuladas pela aritmética fuzzy (KAUFMANN 

e GUPTA, 1985). E ainda, diferente da lógica modal clássica, o conceito de 

possibilidade é interpretado utilizando-se subconjuntos fuzzy no universo dos reais 

(ZADEH, 1978). 
Nas teorias de controle clássica e moderna, a primeira fase para se 

implementar um sistema fuzzy, é derivar o modelo matemático que descreve o 

processo. O procedimento, precisa que o especialista conheça detalhadamente o 

processo a ser controlado, o que nem sempre é acontece se o processo é muito 

complicado. Assim, o sucesso de um sistema fuzzy, está intrinsecamente ligado ao 

conhecimento do especialista sobre sua plataforma de implantação (NASCIMENTO 
JR. e YONEYAMA, 2004). 

 
Conjuntos Fuzzy 

Na teoria de conjuntos clássica, um elemento ou pertence a um conjunto ou 

não. Dado um universo U e um elemento particular x є U, o grau de pertinência/lA(x) 

com respeito a um conjunto A l U é dado por: 

 
A função μA(x): U  {0,1} é chamado de função característica na teoria 

clássica de conjuntos. Geralmente, uma generalização desta ideia é utilizada, por 

exemplo, na manipulação de dados com erros limitados. Todos os números dentro 
de um erro percentual terão um fator de pertinência 1, tendo todos os demais um 

fator de pertinência 0 (SANDRI e CORREA; 1999). 



ZADEH (1965) propôs uma caracterização mais ampla, onde sugere que alguns 

elementos estão mais contidos que outros em um conjunto. O grau de pertinência 

pode então assumir qualquer valor entre 0 e 1, sendo que o valor 0 indica uma 
completa exclusão do conjunto e um valor 1 representa completa pertinência. Esta 

generalização aumenta o poder de expressão da função característica. 

Para ilustrar tal teoria é possível tomar um exemplo do cotidiano usado do 

“livro Inteligência Artificial em controle e automação” (NASCIMENTO JR. e 

YONEYAMA, 2004), onde na teoria clássica um paciente é dito febril se sua 

temperatura axilar ultrapassar 37,8ºC. Assim, alguém que tenha 37,7º não pertence 

ao conjunto dos febris (Fig. 1). Usando conceito fuzzy, por outro lado, as incertezas 

do que seria o estado febril, poderia ser representados por um grau de pertinência 

(Fig. 2). 

 
Figura 1- Teoria clássica (NASCIMENTO JR. e YONEYAMA, 2004). 

 
Figura 2- Utilizando conjuntos fuzzy (NASCIMENTO JR. e YONEYAMA, 2004) 

A teoria de conjuntos fuzzy, busca traduzir em termos formais a informação 

imprecisa que ocorre de maneira natural na representação dos fenômenos da 
natureza, como descrito por humanos utilizando uma linguagem corriqueira. 

 
Arduino 

Arduino é uma plataforma eletronicamente prototipada, onde seu hardware é 

open-source, composto de um microcontrolador, possui uma linguagem e uma IDE 

para o desenvolvimento. Arduino é uma ferramenta para fazer aplicações interativas, 
designada para simplificar o projetos para desenvolvedores iniciantes, podendo ser 



flexível para desenvolvedores experientes e projetos complexos. (MELGAR e DÍEZ 

2012).  

Possuem diversas versões do Arduino tais como: Uno, Duemilanove, Mega, 
Ethernet, LilyPad, Nano,etc. Todos baseados em 8-bit Atmel AVR para 

microprocessador RISC(reduced instruction set computer ).  

As primeiras placas de Arduino possuíam um microcontrolador  ATmega8 

contendo um clock com velocidade de 16MHz, e memória flash de 8KB. As versões 

mais recentes das placas de Arduino que são Duemilanove e Uno usa-se um 

microcontrolador ATmega328 com 32KB de memória flash e sua alimentação pode 

alterar entre USB e DC.  Para projetos que requerem mais I/O ( input/output ou E/S 

entrada/saída) e memória possui os Arduino da linha Mega, tais como: Arduino 

Mega1280 com 128KB de memória e o mais recente Arduino Mega2560 com 256KB 

de memória. (EVANS, NOBLE e HOCHENBAUM, 2013) 

Todas as placas possuem pinos digitais, analógicos além de GND e pinos 
para alimentação. 

Por ser uma plataforma em que o hardware é open-source, podemos criar 

nossa própria placa de Arduino em papel e protoboard. 

Vários tipos de componentes podem ser plugados ao Arduino para fazer o 

controle desses periféricos, tais como: sensores, GPS, RFID, ultrasom, giroscópio, 

acelerômetros, câmera, etc.  
Algumas aplicações que utilizam-se Arduino são: controlar motores de 

máquinas e robôs, integrar máquinas e aparelhos, automação residencial com 

sensores de presença, calor, luz, controle de tomadas, infravermelho.   

 
Câmera IP Wireless 

Uma Câmera IP, também conhecida como câmera de rede é um dispositivo 

eletrônico que permite ao usuário visualizar ao vivo, através de uma rede local ou 
remotamente via internet, com objetivos de visualização, controle, monitoramento e 

gravação. Consiste basicamente de um sensor de imagem, circuito de análise e 

processamento de vídeo, servidor de vídeo web e interface de rede, integrados no 

mesmo equipamento com funções e programação otimizadas para uma operação 

em conjunto com sistemas de rede. (FOSCAM, 2011).  A figura 3 apresenta esse 

modelo. 



 
Figura 3- Câmera IP Wireless 

RESULTADOS 

Montagem do robô 
As informações seguintes descrevem todos os processos de implementação 

realizadas durante a pesquisa, envolvendo as partes mecânicas, circuitos 
eletrônicos e programação do arduino. 

O robô conta com o auxilio de sensores a fim de seguir uma faixa guia no 

chão para não necessitar do auxilio humano para locomoção, e nesse trajeto gravar 

em tempo real todas as imagens captadas durante o percurso e assim transferir para 

uma central (computador) que permita e compartilhe tais imagens por meio da Web 

ou dispositivos móveis. Para tal o robo foi programado para que enquanto os 

sensores de faixa estiverem refletindo significa que o dispositivo está captando a 

faixa e assim os dois motores funcionam em conjunto. Entretanto, quando o robô 

estiver se deslocando da faixa um dos sensores irá parar de refletir fazendo com que 

um dos motores diminua sua velocidade podendo assim voltar para a mesma. Os 

seguintes componentes do circuito são: 4 resistores limitadores de corrente, 3 
resistores de 1 kΩ, 4 LEDs brancos, 3 resistores dependentes de luz e um shield de 

motor. 

A figura 4 demonstra a montagem final do circuito de sensores, os motores e 

a placa arduino: 

 
Figura 4 - Montagem final dos sensores 



Entretanto, para que esse circuito seja capaz de detectar a linha, foi 

necessário criar uma barra sensora posicionado de uma forma que estejam todos 

próximos e apontados para a mesma direção. A placa sensora será presa na frente 
do robô, demodo que os leds e os LDRs fiquem aproximadamente a um centímetro 

do solo. 

Com esse modelo, a percepção da linha fica mais fácil, bem como o tempo de 

resposta dos motores, baseada na programação. Conforme figura 05 abaixo. 

 
Figura 05 - Demonstração do robô seguindo a linha 

Entretanto, para concretização desse projeto, o modelo utilizado é da 

Globalcode e Elétron Livre, cujo modelo é o DevBot, por ser uma plataforma livre e 

de ser facilmente encontrada. Sua montagem também é simples, não exigindo muito 
esforço e tempo de execução.  

As figuras a seguir apresenta o passo a passo da montagem e na figura 06 os 

componentes do chassi. 

 
Figura 06 - Componentes do chassi 

A partir dos componentes da Figura 06, é começado a montagem da 
plataforma (1), com a fixação dos motores (4), que é fixado os suportes na base (2). 



Em uma ponta dos eixos dos motores é colocado às rodas (3) para locomoção, e na 

outra o componente utilizado para contagem de passo (7). O chassi TG007 possui 

uma roda chamada de omnidirecional conforme (5). Com essa roda é possível guiar 
o robô para direita, esquerda, frente e trás. Com essa roda, não é preciso montar 

uma estrutura mecânica para virar as rodas. 

A próxima etapa da montagem do robô é a da parte de cima, para isso, são 

fixados os espaçadores (6), separando as duas bases. Com isso, existe uma grande 

vantagem nessa plataforma, pois possibilita ajustar as posições de cada periférico. 

Enfim, todos os periféricos são montados nas bases, inclusive a placa arduino. 

 
Figura 07 - Montagem final do robô 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se com a conclusão da pesquisa desenvolver uma máquina (robô) 

autônoma capaz de auxiliar e monitorar à distância lugares públicos ou privados por 

meio de dispositivos móveis. Todavia, todas as informações que serão armazenadas 
e processadas pelo robô serão analisadas e interpretadas para avaliar o 

desempenho e eficiência do sistema. 
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