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1. RESUMO  

Este trabalho propõe uma contribuição para o estudo de sistemas de navegação 

para veículos elétricos autônomos. Tem como objetivo a introdução de sistemas de 

sensoriamento e processamento de dados no veículo, de forma que a navegação 

ocorra de maneira autônoma. Para isso serão utilizados sensores, 

câmeras,unidades para interpretar os sinais enviados pelos sensores e um software 

que irá realizar o processamento de imagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Veículos autônomos são aqueles que não necessitam de um condutor, sendo 

capazes de realizar percursos e tomar decisões importantes sem a interferência de 

um ser humano (SIEGWART e NOURBAKHSH, 2004). 

Grandes empresas já investem neste tipo de tecnologia, como a Google, que 

possui um veículo autônomo que já percorreu mais de 220 mil quilômetros. A Toyota 

e a Audi também já estão desenvolvendo seus modelos deste tipo de 

veículo.Existem diversificados sensores, câmeras e GPS utilizados para realizar o 

controle desses veículos e a necessidade por precisão, segurança e funcionalidade 

acaba por tornar esses veículos caros e ineficientes. 

Nesse sentido, o presente projeto tem como principal objetivo contribuir para 

o desenvolvimento de tecnologias que podem ser incorporadas em veículos elétricos 

autônomos. Para isso utilizar-se-á uma plataforma de miniveículo (Figura 1), 

inserindo sensores ecâmera para permitir a movimentação autônoma e identificação 

de obstáculos (DELAI e COELHO, 2011a), (MAZZEO e COELHO, 2011). 

 

 

Figura 1 - Miniveículo elétrico e dispositivos eletrônicos inseridos 



 3. OBJETIVOS  

O principal objetivo do projeto é introduzir sistema de sensoriamento ao 

miniveículo elétrico para permitir a navegação e responder de forma positiva a 

situações dinâmicas do ambiente, como obstáculos não esperados, evitando 

colisões. Adicionalmente o estudo permitirá avaliar a eficiência na utilização dos 

sensores e câmeras para obter uma melhor relação custo x benefício. 

 

4. METODOLOGIA 

Para garantir autonomia ao miniveículo utilizado no projeto foi necessário 

realizar diversas alterações incluindo: 

- modificação no sistema de acionamento de motores e volante para permitir 

que o controle seja realizado utilizando dispositivo programável; 

- introdução de sensores para determinar o sentido de movimentação do 

veículo e permitir um controle do direcionamento; 

- identificar obstáculos bem como reconhecer a pista através das faixas. 

O sistema de navegação em desenvolvimento consiste de duas partes: 

a) sistema de visão computacional incluindo câmera para mapear o ambiente, 

realizar o processamento de imagem e como resultado definir o caminho a ser 

percorrido; 

b) sistema de controle de movimentação, o qual realizará a leitura dos sinais 

dos sensores e permitirá o controle do acionamento dos motores. 

 

 5. DESENVOLVIMENTO  

Para realizar o projeto foram definidas as seguintes tarefas: 

- ajustes na estrutura mecânica do veículo, introduziu-se um motor para 

controlar o movimentação do volante sendo adaptado a ele um potenciômetro para 

permitir a medição do ângulo de giro do volante, portanto atuando como umencoder; 

- projeto de um circuito eletrônico utilizando circuito integrado L298, o qual 

será responsável pelo controle do motor de direção (volante) utilizando sinal PWM 

(pulse-widthmodulation); 

- projeto de um circuito eletrônico a transistor para controlar a velocidade do 

motor de movimentação também usando sinal PWM; 



- introdução de um sensor de ultrassom na parte frontal do miniveículo para 

permitir a identificação de obstáculos; 

- o monitoramento do sinal dos sensores bem como o controle do 

acionamento dos motores será realizado por placa ArduinoMega, a qual está sendo 

programada; 

- o sistema de visão computacional consiste em placa RaspberryPi, com 

câmera embarcada a qual está sendo programada em C++ utilizando OpenCV (Open 

Source Computer Vision Library) em sistema operacional Ubuntu; a estratégia 

consiste em monitorar as faixas laterais da pisa (faixas contínuas) para identificar a 

trajetória a ser seguida (DELAI e COELHO, 2011b). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

As alterações mecânicas foram satisfatórias e relevantes para o desempenho do 

veículo,produzindo relativa precisão na medição da direção durante o deslocamento. 

Testes realizados com o sensor de ultrassom e a câmera embarcada mostram que 

ambos apresentam desempenho adequado. A biblioteca de processamento de 

imagem em OpenCV permite realizar com eficiência o reconhecimento da pista. 

 

 7. FONTES CONSULTADAS 

DELAI, R. L.; COELHO, A. D.; “Desenvolvimento de Veículo Autônomo - 

Inteligência Central e Orientação por Câmeras” 3. Seminário Mauá de 

Iniciação Científica, São Caetano do Sul - SP, 2011a. 

 

DELAI, R. L.; COELHO, A. D.; “Aplicação de Ferramenta Open Source 

emSistemas de Visão Computacional - Desenvolvimento de um Veículo 

SeguidorAutônomo” XXXIX Congresso Brasileiro de Educação em 

Engenharia,Blumenau - SC, 2011b. 

 

MAZZEO, P. T. C.; COELHO, A. D.; “Desenvolvimento de Veículo Autônomo - 

Inteligência Periférica, Sensoriamento e Sistemas de Emergência” 3. 

Seminário Mauá de Iniciação Científica, São Caetano do Sul, 2011. 

 

SIEGWART, R.; NOURBAKHSH, I. R. “Introduction to Autonomous Mobile 

Robots”. Cambridge, Mass: MIT Press, 2004. 


