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Resumo 

Elaboração de um AVG com certa inteligência para se localizar e se rotear em um 

espaço através de programação por sistema de GPS, capaz de decidir uma 

estratégia mais eficaz diante obstáculos em sua rota, capaz de identificar riscos para 

si mesmo e para humanos e animais em seu caminho ou rota. Suas características 

ter baixo custo e fácil manutenção, além de ser ajustável para vários terrenos e 

inúmeras rotas pré-programadas.  

1 Introdução 

 Um AGVs (do Inglês: veículo autoguiado) é um veículo, comumente movido a 

motores elétricos, capaz de atingir localizações específicas dentro de uma edificação 

de maneira autônoma, ou seja, sem o auxílio de um operador humano. 

 Os primeiros AGVs contemporâneos datam de 1953. Eles eram pequenas 

unidades de tração modificadas, projetadas para seguir um cabo elétrico instalado 

na parte superior de um armazém de frutas e verduras, e servia para deslocar 

mercadorias dentro do estoque. 

 Este tipo de veículo tornou-se uma escolha popular entre empresas, pois por 

se tratar de um sistema automatizado, é possível realizar o transporte de cargas e 

objetos de maneira eficiente, evitando possíveis falhas humanas e viabilizando um 

sistema que pode funcionar além das horas de trabalho que um ser humano pode 

realizar. 

2 Objetivo 

 Elaboração através de pesquisa científica literária e desenvolvimento prático, 

de um AGV. 

3 Metodologia 

 3.1 Controle do AGV 

 O veículo possui duas rodas de tração laterais, atuadas por motores elétricos 

síncronos independentes e uma terceira roda não atuada e não alinhada com as 

outras duas, mas que permite inclinações laterais para definir um plano de apoio e 

permitir a rotação do veículo em torno de seu eixo vertical. 

 Cada um dos motores deve ser atuado independentemente permitindo que o 

veículo realize trajetórias curvas e possa se deslocar tanto para frente quanto para 

trás. Contudo, o controle destes motores deve levar em conta não só a suavidade 

com que o motor deve ser atuado, evitando quebras e desgaste prematuro, mas 



também a carga levada pelo veículo, à resistência das rodas ao rolamento e possível 

escorregamento das rodas, que pode interferir na estimação da posição do veículo e 

alterar drasticamente seu controle. 

 Para realizar o controle de cada um dos motores é necessário utilizar um 

gerador de pulsos PWM e obter a planta do sistema motor+roda para que se possa 

garantir um controle de torque adequado. 

 Com o controle dos dois motores realizado, necessita-se de um 

microcontrolador no qual a dinâmica de solo do veículo esteja embarcada.  

 3.2 Localização e Roteamento do Veículo 

 Metodologia estratégica para que, se possa dizer com precisão a posição do 

AGV e qual caminho ele deve seguir até a próxima parada programada. Em muitas 

aplicações utiliza-se um sistema de faixas contínuas no solo que podem ser lidas 

através de sensores fotoelétricos, e que possuem em certos pontos alguns códigos, 

utilizando a tecnologia QR-code ou RFID. Estes pontos são marcações estratégicas 

no circuito ou grafo em que o AGV se encontra para que o mesmo saiba sua 

localização e a próxima ação a tomar. Contudo, em algumas aplicações o uso de 

faixas no solo não é vantajoso, pois pode alterar a estética do ambiente de maneira 

indesejada ou pode requerer manutenção frequente das faixas para que o AGV não 

perca sua trilha. Nestes casos pode-se utilizar um conjunto de emissores de ondas 

eletromagnéticas como ondas de radiofrequência para que se possa, por meio de 

cálculo de potência de sinal e triangulações, estimar com boa precisão a posição do 

veículo. Neste caso o roteamento se faz ainda mais complexo, pois o veículo deve 

ser capaz de encontrar rotas por si só para desviar de obstáculos e outros veículos e 

atingir a localização desejada. 

 3.3 Estratégia de Segurança e Proteção 

 O AGV deve ser capaz não só de atingir o destino pré-programado, mas 

também reagir a possíveis eventos externos como uma interrupção de rota causada 

por outro veículo, pessoa ou animal. Para isso, o veículo deve contar com um 

sistema capaz de proteger a si próprio contra danos e colisões. Neste caso, utiliza-

se sensores fotoelétricos, sensores a laser ou sensores do tipo radar para a 

identificação de possíveis objetos em rota de colisão com o AGV. Mesmo assim, 

após a identificação o sistema deve possuir uma estratégia de decisão que o informa 

quando parar (ou mesmo recuar) e o que fazer após esta ação. O sistema pode, por 



exemplo, optar por aguardar a saída do obstáculo ou recuar e tentar uma rota 

alternativa.  

4 Desenvolvimento do Projeto 

 O objetivo do presente projeto é a realização do controle de posição, 

velocidade e orientação de um AGV utilizando um microcontrolador. Para isso é 

necessário desenvolver a estratégia de controle do AGV levando em conta o modelo 

matemático de dinâmica de solo do veículo e o modelo de controle dos motores 

elétricos. 

5 Resultados Preliminares 

 Desenvolvida estrutura mecânica do carro. 

 Desenvolvida lógica de controle para motores. 

 Uso de Arduino como microcontrolador. 

 Os resultados com esses primeiros componentes foram positivos usamos 

motores corrente contínua 12 v 3A para gerar o torque necessária para movimentar 

a estrutura + baterias de alimentação do sistema. 
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