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RESUMO 

 

Estatísticas apontam que os locais de pós-incêndio oferecem riscos de 

ferimentos e perigo de morte para os profissionais que atuam no combate a 

incêndios. Sabendo-se da relevância e abrangência de projetos envolvendo 

tecnologias de inteligência artificial (IA), decidiu-se estudar e projetar um robô 

autônomo, apto a realizar o mapeamento de ambientes potencialmente insalubres, 

em decorrência da presença de agentes químicos ou da possibilidade de 

desabamentos. 

 

Palavras-chave:  pós-incêndio, inteligência artificial, robô autônomo, mapeamento 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por ano, mais de 267.000 incêndios ocorrem no Brasil, sendo 66.315 só no 

Estado de São Paulo, com cerca de 1000 vítimas por ano (ANVISA, 2014). Segundo 

uma pesquisa, realizada pela Sprinkler do Brasil em 2013, os principais locais de 

incêndios são depósitos ou galpões, indústrias e escolas. Já o US Department of 

Homeland Security (2012) afirma que ocorreram, em média, 120 mortes de 

profissionais em serviço, no período de 2000 a 2012.  

A decisão de estudar e projetar um robô autônomo, apto a reconhecer 

ambientes, prevendo e tomando atitudes para cada situação, surgiu a partir da 

observação da necessidade e das dificuldades de profissionais que trabalham no 

rescaldo em encontrar rotas nos escombros e identificar riscos.   

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um robô autônomo para ser usado 

em um ambiente de pós-incêndio, para averiguação e mapeamento do local, 

fazendo o levantamento do oxigênio e da temperatura e gerando um mapa 2D.  

 

METODOLOGIA  
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Para o desenvolvimento do robô mapeador, levou-se em consideração o 

ambiente hostil a que este será submetido e o nível de complexidade inerente ao 

projeto. Características como resistência mecânica, à corrosão e à temperatura, 

além do baixo consumo energético, ajudaram a determinar os principais 

componentes para construir o robô. Além disso, a compatibilidade dos dispositivos 

eletrônicos com os softwares MatLab e AutoCAD e com a plataforma Arduino 

também foi fator determinante para a especificação do projeto.   

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Foi utilizada a liga de alumínio 5052F para construir o chassi e as rodas do 

robô. Também de alumínio, foi construída uma estrutura a ser encaixada sobre o 

chassi, revestida com Ecoflex® 00 – 30, a fim de proteger os circuitos elétricos e 

eletrônicos das altas temperaturas. 

O escâner SICK modelo NAV300 E-22, responsável por desenhar o mapa 2D 

do ambiente, possui alcance de 0,5 a 250 metros e campo de visão de 306°, 

considerando-se as irregularidades do ambiente. O sensoriamento de obstáculos, 

térmico e de gás e fumaça foi realizado, respectivamente, pelos sensores HC-RSO4, 

LM35 e MQ-2.  A captura de imagens foi realizada com uma câmera VGAOV7670 

AL422 FIFO. O controle e obtenção de dados dos sensores foi realizado com o 

microcontrolador Arduino ATmega2560.  

Após calcular-se o torque e a potência, optou-se pela utilização de quatro 

motores Akiyama com caixas de redução. Cada um apresentou velocidade nominal 

de 83 rpm, tensão de 12 Vdc, potência de 5 W e torque de 1,088 Nm. As seis molas 

helicoidais usadas no equipamento são do tipo ASTM-A232.  

No que tange à programação, cogitou-se utilizar a arquitetura de software 

deliberativa, na qual as ações são efetuadas lógica e sequencialmente, por meio da 

percepção e consequente planejamento da próxima ação (FREITAS et al. apud 

SCHUEROFF, 2013). Outra possibilidade é a arquitetura de controle reativo, sistema 

de “reação sensorial-motora”, com bom desempenho em tarefas como desviar de 

obstáculos e seguir objetos (WOLF et al. apud SCHUEROFF, 2013).    

Além destes dois tipos de arquitetura, citam-se o Mapeamento e Localização 

Simultâneos (Simultaneous Localization and Mapping – SLAM) e a lógica difusa ou 

nebulosa (fuzzy, em inglês). O primeiro é uma técnica de mapeamento e localização 
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baseada em estatística e probabilidade utilizada em ambientes indoor, dinâmicos e 

desestruturados em pequena escala (BIGHETI, 2011). A segunda responde 

matematicamente a problemas cujas respostas não são apenas sim ou não, 

verdadeiro ou falso, reconhecendo haver valores intermediários para soluções 

exatas (AGUADO; CANTANHEDE, sd).  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O protótipo está em fase de construção e não foram realizados testes 

preliminares. 
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