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RESUMO

A exploração de ambientes confinados e desconhecidos é quase sempre uma tarefa difícil e de alto risco. Profissionais da área da segurança ou 
mesmo exploradores da natureza, quase sempre se deparam com a necessidade de penetrar neste tipo de ambiente. Em um caso recente, um 
grupo de garotos precisou ser resgatado em uma caverna inundada na Tailândia. Em situações como essas, quando se deseja adentrar em 
ambientes desconhecidos que podem vir a trazer riscos à saúde humana, é fundamental tomar medidas de segurança obtendo-se informações 
como temperatura, presença de gases tóxicos ou inflamáveis etc. Dessa forma, ressalta-se a importância do desenvolvimento de soluções que 
visem diminuir o avanço e presença do ser humano em ambientes que possam oferecer riscos à saúde como contaminação por inalação de gases 
tóxicos, como por exemplo, o monóxido de carbono, amônia, etc. Do mesmo modo, lugares com temperatura elevada e atmosfera corrosiva, 
como muitas vezes pode-se encontrar em diversas indústrias, também são de grande risco para vidas humanas. Ou até mesmo lugares onde se 
encontram altos níveis de radioatividade, justificam ainda mais a importância do desenvolvimento de soluções para exploração desses ambientes 
sem oferecer riscos às pessoas. Pensando nisso, este projeto tem como proposta se utilizar da tecnologia para se obter estas informações a 
respeito desses tipos de ambiente. E, a partir do conhecimento maior dos locais que se deseja explorar, fornecer informações suficientes para 
que estes locais possam ser explorados e conhecidos, resguardando assim a integridade física dos seres humanos. Dessa forma, a tecnologia 
proposta baseia-se um veículo explorador operado remotamente, o qual é dotado de vários sensores com o objetivo de se obter informações 
sobre estes tipos de ambiente e assim tomar medidas preventivas de segurança. O projeto pode ser aplicado em espaços confinados, dutos, 
galerias de inspeção, túneis de manutenção, etc. O veículo explorador será equipado com diversos sensores para aquisição de dados como: 
umidade, oxigênio, temperatura e gases inflamáveis nocivos à saúde humana, onde se deseja obter informações do ambiente a ser analisado pelo 
protótipo, contando também com a exploração visual através de fotos ou vídeo onde será enviado ao operador em tempo real. Para o seu 
desenvolvimento, o componente principal será um microcomputador de arquitetura ARM e sensores MQ, como por exemplo o MQ-2 (para 
detecção de gases inflamáveis e fumaça), o MQ-4 (para detecção de gás metano) e o MQ-135(para detecção de gases tóxicos). Para a medição da 
temperatura e umidade será utilizado o sensor DHT22 ou AM2301. A transmissão dos dados pelo veículo será feita via Wi-Fi utilizando o 
microcontrolador ESP8266. A parte física do veículo, conta com motores de passo em uma base de acrílico, onde encontram-se instaladas rodas, 
motores, placas eletrônicas e sensores. A parte eletrônica conta com os drivers para os motores, um módulo eletrônico CNC (Controle Numérico 
Computadorizado), sensores e microcontroladores. Na comunicação via Wi-Fi, a interface de controle será implementada em uma página HTML, 
alocada no ESP que será o servidor de movimentação para o veículo e aquisição de dados dos sensores para o usuário. A programação dos 
sensores e dos módulos de controle dos motores está sendo feita utilizando uma IDE do Arduino. Para isso será utilizado um Arduino Mega, que é 
responsável pela alimentação dos sensores de gases e dos sensores de distância. Ao final do projeto, pretende-se chegar a um protótipo do 
veículo explorador de ambientes para obter medições significativas de modo que venha contribuir com a segurança da área na qual o projeto está 
destinado. Assim deseja-se obter resultados que venham influenciar direta ou indiretamente na confiabilidade e segurança dos colaboradores 
envolvidos em espaços com possíveis riscos à saúde.

Engenharias

Engenharia Elétrica
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


