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RESUMO

Os veículos robotizados exploradores de locais hostis e áreas de difícil acesso a humanos estar emergindo exponencialmente, tendo a finalidade 
de monitorar, atuar e coletar dados ambientais através de uma estação meteorológica, assim sendo capaz de explorar totalmente áreas 
desconhecidas ou de difícil acesso, com o intuito de evitar a exposição do ser humano a riscos em locais hostis e insalubres, como por exemplo, 
grandes profundidades, lugares nocivos, radioativos, químicos, espaço, ameaças de bombas ou qualquer outro ambiente que coloque a 
integridade humana em perigo. Um bom exemplo à cidade de Fukushima onde aconteceu o maior acidente nuclear já registrado, os índices de 
radiação nessa área são extremamente altos. É nesse ponto que o robô explorador desenvolvido pela Toshiba entra em cena, como os níveis de 
radiação do local são extremamente alto, oque impossibilita esse trabalho ser feito por mão de obra humana. Caberá aos robôs exploradores 
retirar os escombros do reator nuclear, mais precisamente, 566 peças de tubos de combustível que caíram sobre um tanque de resfriamento, 
Visando o fato de que atualmente a ocorrência de intervenções em locais de difícil acesso e hostis tem aumentado substancialmente, fez-se 
necessário desenvolver um protótipo de veiculo terrestre robotizado estilo esteira lagarta controlado por controle remoto através de ondas de 
radio frequência, capaz de coletar dados ambientais como umidade do ar e solo, temperatura ambiente, índice de radiação UV, luminosidade, 
taxa de concentração de gases no ar, presença de objetos vivos, imagem e vídeo, além de mapear obstáculos ao redor do robô e etc... Todas 
essas informações serão captadas pelo microcontrolador arduino UNO e armazenadas em um servidor em SQL, além das informações coletadas 
serem mostradas em um supervisório criado no LABVIEW, o movimentos do robô será executado através de um par de motoredutores 
controlados por drives de potencias que por sua vez são acionados por pulsos PWM. Alcançou-se como resultados preliminares o software 
desenvolvido, onde é realizada toda a captação de dados pelos mais diversos tipos de sensores que através de transmissão rf irar enviar os dados 
através do arduino para o SQL e para o supervisório no LABVIWE. Observando-se o código de programação feito para transmissão de dados via rf, 
tarefa essa concluído com êxito, tendo uma transmissão em alta velocidade e com taxa de transmissão plotada em 2mbps e com ótimo alcance 
em campo aberto.
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