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Resumo 

Desenvolvido para auxiliar na exploração e mapeamento em 

terrenos submergidos, o ROV (Veículo operado remotamente) 

auxilia as equipes de resgate em operações de alto risco, sendo 

estes locais profundos, estreitos e de pouca visibilidade. Com a 

ideia de ajudar pessoas em momentos de crise, foi projetado um 

modelo específico de veículo operado remotamente, no qual sua 

função é na localização, mapeamento e visibilidade de locais 

onde a interação do homem é um risco para sua própria 

segurança. O sistema O Sistema é capaz de disponibilizar o uso 

de tecnologias aos quais a visualização da área e o que ela 

compõe, facilitando assim que o uma operação que envolva 

vidas possa ser realizada com mais precisão e segurança.  

 
Introdução 

Desenvolvemos um novo conceito tecnológico voltado as 

equipes de resgate, projetado para dar suporte durante 

operações em baixo d’água, o ROV realiza a exploração do 

local, captura os riscos iminentes, apresenta informações da 

área, localiza e posiciona o local onde deve ser realizado a 

operação, reduzindo assim o tempo de resposta em casos que 

envolve riscos a vidas.  

 
Objetivos 

O protótipo possui como base diminuir o tempo de resgates 

onde se faz necessário estar submergido, aumentando assim a 

probabilidade de sucesso nestas operações. Utilizando o ROV é 

possível realizar uma leitura da área através do sonar, 

identificando as limitações à sua volta e os objetos que 

compõem o espaço. Com sua câmera 360º é possível obter 

imagens em tempo real assim como acompanhar e orientar o 

resgate, também é analisado informações como a profundidade, 

pressão atmosférica (ATM), e a situação de saúde do 

resgatante como o batimento cardíaco (Bpm), Pressão Arterial 



 

 

(PA) e tempo de oxigênio. Todas as informações são 

apresentadas claramente para o ganho de tempo, pois este se 

torna determinante entre a vida e a morte em casos extremos 

de salvamento. 

 

Metodologia 

Em situação onde terna-se necessário a utilização de recursos 

para salvamentos aquático, o ROV, através de seu piloto, pode 

ser acionado para realizar a análise do ambiente, em seu 

primeiro contato já é possível analisar informações sobre a 

correnteza visto que seu sistema físico utiliza-se de uma 

bússola a fim de determinar a ação aplicada sobre a água. O 

ROV utiliza dois refletores junto a sua câmera 360º, que 

transmite em tempo real as imagens para a unidade de 

comando tornando assim possível uma melhor visualização do 

cenário. O ROV aplica a localização por ondas do sonar afim de 

detectar os objetos a sua volta, quando localizado o objetivo o 

farol acústico informa seu posicionamento, sendo assim iniciado 

a descida do mergulhador, neste momento o mesmo começa a 

realizar a análise dos batimentos cardíacos, pressão arterial e 

tempo de oxigênio do mergulhador que são reportados a 

unidade de comando, durante o resgate, consequentemente o 

ROV estará dando apoio ao mergulhador durante o resgate até 

sua subida a superfície, garantindo sua segurança e informando 

sobre qualquer risco iminente. O ROV aplica a localização por 

ondas do sonar afim de detectar os objetos a sua volta, quando 

localizado o objetivo o farol acústico informa seu 

posicionamento, além de contar com uma câmera 360º e dois 

refletores que permitem que toda operação possa ser 

acompanhada externamente pela central de comando, e caso 

haja um risco a vida deste, pode ser ordenado um retorno 

imediato.  

 
 



 

 

Desenvolvimento 

Considerando isso, podemos compreender que o ROV é um sistema que 

dará as equipes de resgate uma maior chance de realizar o resgate sem 

quaisquer problemas, a união desta tecnologia a ações que envolve vidas 

humanas irá gerar a certeza de que toda vida precisa ser salva, e que a 

tecnologia poderá ser a diferença entre a vida e morte. 

 
Resultados Preliminares 

Utilizando-se de tecnologia de ponta, este projeto é voltado a 

aumentar a eficiência nas operações de resgate subaquático, 

visto que o fator determinante (tempo) é consequentemente o 

maior problema em casos extremos. O projeto também possui a 

capacidade, através de seus recursos, de realizar o 

mapeamento de áreas contaminadas e profundas por tempo 

superior ao dos mergulhadores, analisando o cenário submerso, 

inspecionando rotas de entrada, localizando o objetivo, e 

quando iniciado, dar apoio ao mergulhador.  
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