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Introdução à Robótica Móvel  

Hardware do Kid  

30 minutos 

Oficina de Solda 

20 minutos 

Software do Kid 

30 minutos 

Tempo Livre 

20 minutos 

Desafio Robótico 

50 min 
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1500 A.C. 

• A estátua falante de Memon; 

300 A.C. 

• Ctesibius – Relógio d’água; 

 



Século XVIII  

• O pato mecânico de Jacques Vaucanson; 

1495 D.C. - Leonardo da Vinci  

• A máquina tinha forma de cavaleiro e 
é fruto da pesquisa anatômica 
conduzida por da Vinci, descrita em o 
Homem Vitruviano; 



1898 - Nikola Tesla: Teleautomaton 

“You see there the first of a race of automata, mechanical men which will do the 
laborious work of the human race” 



1920 - Karel Capek – R.U.R. - Rossum’s Universal Robots 

A palavra “robô” tem origem da palavra checa “robota”, que pode ser compreendido 
como “trabalho forçado”. 



1950 – Isaac Assimov – “I Robot” 

• 1º uso da palavra “Robótica” 
• 3 leis da robótica 
  
1ª Lei: Um robô não pode ferir um ser humano ou, 
por omissão, permitir que um ser humano sofra 
algum mal. 
 
2ª Lei: Um robô deve obedecer as ordens que lhe 
sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos 
em que tais ordens entrem em conflito com a 
Primeira Lei. 
 
3ª Lei: Um robô deve proteger sua própria 
existência desde que tal proteção não entre em 
conflito com a Primeira e/ou a Segunda Lei. 

 



1949 – Os robôs, Elmer e Elsie, foram projetados pelo 
neurocientista Grey Walter. Possuíam movimentos 
orientados através de mecanismos fotossensíveis; 



1961 – É criado o primeiro robô industrial, projetado por 
Joe Engelberger e George Devol, o Unimate.  

• Utilizado nas fábricas da GM no transporte e solda de peças; 



 1972 – Robô Shakey - Desenvolvido 
na Califórnia, na Universidade de 
Stanford. 

 

•  Ele contava com câmera e sensores 
detectores de distância; 

•  O primeiro robô capaz de quebrar uma 
ação em pequenas tarefas individuais. 



1999 – AIBO (Sony) 

2000 – ASIMO 



2010 – Robonaut (NASA) 

2012 – LS3 (Boston Dynamics ) 



O que é um robô? 

 

 

Definição formal: Robot Industry Association (RIA) – Um robô é um 
manipulador reprogramável e multifuncional, projetado para mover 
materiais, partes, ferramentas ou aparelhos especializados, através de 
movimentos variados programados para desempenhar uma variedade de 
tarefas.   

Medir o 
ambiente 

Tomar uma 
decisão 

Realizar 
uma ação 

Definição mais comum: 

E no caso de um robô móvel terrestre autônomo? 

 

 



Três sistemas básicos 
• Sensores 
• Atuadores 
• Controle 



Sistema de Controle 

• Microcontrolador PIC16876A 

Sinais Valor Correspondente 

0V ou 5V  0 ou 1 

0V a 5V 0 a 255 



• Estrutura 



• Conectividade 



Sistema de Atuação 
• Motores 

5V 



Sistema de Atuação 
• Controle de direção; 
• Ponte H. 



Pulse Width Modulation - PWM 

• Controle de velocidade; 
• Geralmente valores entre 1KHz a 40KHz. 

5V 
0V 



Sistema de Sensoriamento 
• Sensores de Contato 

Valor Situação 

0 Livre 

1 Obstáculo 



• Sensores de Distância - Infravermelho 

+ 

- 

+ 

- 

Valor Situação 

0 Livre 

255 Obstáculo 



• Sensores de Linha - Infravermelho 

Valor Situação 

0 Preto 

255 Branco 



Switchs e Conectores 

Modo 
Programação 

Comunicação 
Serial 

Alimentação 5V 

On/Off 



OBRIGADO PELA ATENÇÃO! 

Contato 
 

Eng. MSc. Daniel Costa Ramos 
Coordenador da área educacional 
 
Email: daniel@xbot.com.br 
Skype: daniel848484 
Cel: 16 8255 1844  

www.xbot.com.br 


