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Palavras-chave: Robótica Cooperativa, comunicação, produtos tecnológicos. 

  

 A robótica cooperativa é uma das vertentes de estudo do ramo da robótica. Este tema vem cada 

vez mais sendo aprimorado e explorado dentro das universidades, bem como nas indústrias e no 

mercado de produtos tecnológicos e serviços. A robótica cooperativa trata da associação e trabalho 

cooperativo entre robôs com características distintas. Isso pode ser muito interessante para 

solucionar tarefas que envolvam desafios ou obstáculos que necessitem de um trabalho mútuo, que 

outrora um robô sozinho não seria capaz de realizar. Apesar de ainda ser um tema relativamente 

novo, já existem aplicações práticas para o uso da robótica cooperativa, tais como vigilância 

marinha, resgate de pessoas e objetos, inspeção de plataformas de petróleo e entre outros.  

 Sendo assim, busca-se desenvolver uma Plataforma de Robótica Cooperativa divida em três 

frentes de atuação: Reconhecimento de imagem, robô maior e robô menor. Esta última, 

desenvolvida no presente trabalho.  

 O objetivo do estudo é criar uma problemática em um campo de testes (mesa didática) e 

desenvolver a comunicação entre os diferentes robôs e dispositivos para resolver tal problema.   

 Para construção do robô menor, incialmente realizou-se um estudo e levantamento de 

componentes a serem utilizados. Isso inclui a escolha de microprocessador, sensores, bateria e 

motores, de modo a proporcionar o maior custo benefício, levando em consideração as pequenas 

dimensões do robô a ser construído (76mm x 76mm).  

 Foram levantados os materiais necessários para construção do robô, bem como realização de 

orçamento de todos os componentes em diferentes empresas nacionais do ramo. Logo após, 

iniciou-se o processo de compra e licitação dos materiais. 

 Em paralelo, foi criado um esboço do robô em software computacional, como mostra a figura 

1. Também foram feitos testes dos dispositivos a serem utilizados, tais como motores e módulo de 

comunicação Wireless e desenvolvidas partes dos algoritmos que serão utilizados no projeto. 
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Fig. 1 Desenho computadorizado - Robô menor.  

 

 A parte superior possui cores contrastantes para facilitar o reconhecimento de imagem que será 

feito através de webcam. Há dois pinos de sustentação que fixam a capa superior e a placa 

eletrônica onde ficarão alocados os componentes eletrônicos (Arduino, ponte para motores, módulo 

de comunicação).  Na parte inferior ficam alocados os motores e baterias. 

 Através do esboço digital foram feitos ajustes de tamanho da estrutura e posteriormente 

realizada a confecção através de impressão 3D, como mostra a figura 2. 

 

 
Fig. 2 Impressão 3D- Robô menor 

 

 Como continuação do trabalho para o próximo semestre, será confeccionada a placa eletrônica 

para fixação dos componentes (Arduino, ponte para motores, módulo de comunicação). Por 

consequência, serão iniciados os testes de validação para verificação dos níveis de consumo de 

energia, robustez da estrutura física e comunicação com demais dispositivos. 


