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RESUMO 

Este trabalho trata da implementação de um controle automático de posição e 

orientação de um veículo subaquático para a realização de tarefas de supervisão de estruturas 

submersas, sem a utilização, na lei de controle, do conhecimento prévio de um modelo 

dinâmico e, principalmente, utilizando uma instrumentação embarcada de baixo custo. Essa 

instrumentação dispensa o emprego de componentes caros para a determinação da posição e 

orientação do veículo, como as centrais inerciais. Inicialmente, apresentam-se o 

desenvolvimento de um equipamento que permite o controle manual do veículo a partir de um 

joystick e resultados de experimentos de inspeção de uma estrutura alvo, capturando-se as 

imagens da câmera de vídeo embarcada. Na sequência, trata-se do sensoriamento utilizado 

para a realização do controle automático. O controle de profundidade do veículo baseia-se no 

sinal fornecido por um sensor de pressão, o qual faz uma observação da medida da posição 

vertical. O controle da posição angular em torno do eixo vertical do veículo é feito a partir de 

um sensor de rotação inercial (giroscópio) para a observação de uma medida da velocidade 

angular. O controle do movimento de aproximação baseia-se nas imagens capturadas pela 

câmera de vídeo embarcada do veículo, as quais são avaliadas por um algoritmo de 

processamento de imagens que gera uma informação de distância da estrutura observada em 

relação ao veículo. Visando verificar experimentalmente o sistema, implementou-se o 

controle em malha fechada utilizando-se o sensoriamento proposto para inspeção automática 

de uma estrutura subaquática. A partir dessa implementação, analisa-se o seguimento da 

trajetória de referência pelo veículo e, ainda, comparam-se as imagens capturadas pela câmera 

de vídeo com as imagens obtidas durante o controle manual do veículo feito a partir do 

joystick desenvolvido. Na realização de tarefas de inspeção, os resultados experimentais 

mostraram uma significativa ampliação de desempenho do sistema com controle automático, 

em relação ao sistema controlado manualmente a partir do joystick. Conclusões finais ainda 

ressaltam as principais características do sistema (hardware e software de controle) proposto. 

 

Palavras-chave: controle, robótica subaquática, ROV, sensores, visão computacional. 



ABSTRACT 

This work deals with the implementation of an underwater vehicle position and 

orientation automatic control to perform inspection tasks of submerged structures, without 

using the knowledge of a previous dynamic model in the control law and, mainly, by using a 

low cost embedded instrumentation. This instrumentation releases the use of expensive 

components to determine the position and orientation of the vehicle, like the central inertial. 

Initially, one presents the development of a device that allows manual control of the vehicle 

from a joystick and experimental results of inspection of a target structure, capturing images 

of the video camera embedded. In the sequence, one approaches the used sensing to perform 

the automatic control. The depth control of the vehicle is based on the signal provided by a 

pressure sensor, which makes a measurement of the vertical position. The control of angular 

position around the vertical axis of the vehicle is made from a rotation inertial sensor 

(gyroscope) for the observation of the angular velocity. The approaching movement control is 

based on images captured by video camera onboard the vehicle, which are evaluated by an 

image processing algorithm that generates distance information from the structure observed to 

the vehicle. In order to verify experimentally the system, it was implemented a closed loop 

control using the proposed sensing for automatic inspection of an underwater structure. From 

this implementation, the tracking of the reference trajectory for the vehicle is analyzed and the 

images captured by video camera with the images obtained during manual control of the 

vehicle made from the joystick developed are compared. In carrying out inspection tasks, the 

experimental results showed a significant increase system performance with automatic control 

related to the system manually controlled from the joystick. Final conclusions also emphasize 

the main features of the system (hardware and software control) proposed. 

 

Keywords: control, underwater robotics, ROV, sensors, computational vision. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A era espacial contribuiu para um grande esforço internacional na exploração do 

oceano, isso ocorreu em meados do século XX. As mesmas empresas aéreas que lançavam 

foguetes espaciais começaram a olhar para o mar, ou melhor, para as profundezas dele. Os 

Estados Unidos embarcaram em um programa para explorar as profundezas marinhas e, com 

ele, outros países seguiram essa tendência. Rapidamente os engenheiros descobriram que 

construir máquinas para explorar essa nova fronteira na Terra era tão desafiante 

tecnologicamente quanto a construção de astronaves. Tecnologias aeroespaciais foram 

utilizadas em uma nova classe de veículos, os subaquáticos, os quais funcionam 

essencialmente como um satélite espacial, mas aplicados às profundezas (SOARES JÚNIOR, 

2008). 

Atualmente, o oceano desempenha um papel fundamental na economia mundial, 

principalmente devido à indústria de extração de petróleo. Apesar disso, grande parte do meio 

subaquático ainda é desconhecida pelo homem, quer seja por sua dimensão, quer seja pelas 

condições adversas do ambiente. A robótica subaquática tem se desenvolvido pela indústria 

petrolífera. Por outro lado, existe a necessidade de desenvolvimento de métodos a custos 

acessíveis, pois robôs submarinos de baixo custo podem servir como ferramentas de pesquisa, 

inspeção e monitoramento de instalações e ambientes subaquáticos em lugares que poriam em 

risco a integridade física de mergulhadores (BARROS; SOARES, 2002). 

A fiscalização e inspeção de instalações submersas, tais como cabos de energia, 

telecomunicações e dutos, pode ser realizada por profissionais treinados que, a partir da 

superfície, controlam um ROV (Remotely Operated Vehicle) com base nas imagens 

capturadas por uma câmera de vídeo embarcada. Essa é uma tarefa árdua, demorada e 

cansativa, propensa a erros, pois necessita experiência e atenção contínua do operador a um 

console para manobrar corretamente o veículo (ANTICH; ORTIZ; OLIVER, 2005). Além 

disso, a complexidade da tarefa é aumentada pela ação das correntes oceânicas e pela falta de 

qualidade das imagens submarinas, caracterizadas pela falta de iluminação, definição e 

contraste. Portanto, a melhoria da automação de qualquer parte deste processo pode constituir 

um significativo avanço com relação ao controle de erros, tempo de trabalho e custos. 

No entanto, projetar leis de controle para veículos subaquáticos não tripulados 

constitui uma tarefa difícil, principalmente em razão de dificuldades na determinação de um 
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modelo dinâmico realista. A existência de distúrbios externos, como força exercida pelo cabo 

umbilical e ação de correntes oceânicas, também acrescenta dificuldade extra ao desempenho 

do sistema de controle. Veículos subaquáticos, além das dificuldades naturais na 

determinação de um modelo dinâmico confiável, também se caracterizam por possuírem uma 

difícil instrumentação, ou seja, determinar com precisão a posição e a orientação inerciais do 

veículo a partir de sensores é uma tarefa complicada e pode ter um custo muito elevado. 

Muitos trabalhos sobre veículos subaquáticos podem ser encontrados na literatura 

internacional. Calvo et al. (2009) e Tumari (2008) tratam do projeto e desenvolvimento de 

veículos subaquáticos de baixo custo. Estudos sobre modelagem dinâmica e simulações de 

controle de veículos subaquáticos podem ser encontrados em Bo et al. (2009), Küçük (2007), 

e Shu-xin et al. (2011). Vários tipos de controladores têm sido aplicados para o controle 

desses veículos, como controladores baseados em redes neurais (BAGHERI et al., 2006; LI, 

2005; LIANG; GAN; WAN, 2010; SHI et al., 2007), sliding-mode (AKÇAKAYA et al., 

2009; GUO; CHIU; HUANG, 2003; NARIMANI; NAZEM; LOUEIPOUR, 2009; 

SEBASTIÁN; SOTELO, 2005), lógica fuzzy (AKKIZIDI et al., 2003; NAGASHIMA et al., 

2002; SALIM; NOORDIN; JAHARI, 2010), fusão sensorial (KARRAS; LOIZOU; 

KYRIAKOPOULOS, 2011; SINGH; SEHGAL, 2006; WILLIAMS et al., 2001), etc. Além 

disso, diferentes métodos de visão computacional têm sido investigados para identificação 

automática de cabos e dutos em imagens capturadas por veículos subaquáticos (ASIF; 

ARSHAD; YAHYA, 2006; JORDÁN; BERGER; BUSTAMANTE, 2011; WIRTH, 2007). 

No Brasil, existem poucos trabalhos na área de robótica subaquática e, de uma forma 

geral, a pesquisa nessa área ainda é incipiente, se comparada em nível mundial. O número 

reduzido de trabalhos deve-se a falta de tecnologia nacional, ao alto custo de desenvolvimento 

desses veículos e aos elevados custos de importação e manutenção de um veículo comercial. 

Como exemplos de trabalhos nacionais têm-se: Barros e Soares (2002) apresentaram uma 

proposta de um veículo de baixo custo que pode ser operado como ROV ou AUV 

(Autonomous Underwater Vehicle). Souza e Maruyama (2002) investigaram diferentes 

técnicas de controle para posicionamento de veículos. Tavares (2003) contribuiu com um 

estudo teórico sobre modelagem e controle de veículos subaquáticos não tripulados. Moraes 

(2005) e Centeno (2007) trataram do projeto e construção de um ROV de baixo custo, o qual 

é referenciado no presente trabalho. Magalhães (2007) realizou o projeto e a construção de um 

ROV de baixo custo com caracterização dos sistemas de propulsão. Aguilar (2007) 

desenvolveu um sistema de controle inteligente e adaptativo para veículos submarinos 

utilizando técnicas fuzzy. Luque (2007) realizou simulações do controle de um AUV 
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utilizando técnicas de controle robusto para sistemas multivariáveis. Buscariollo (2008) tratou 

de um sistema de visão computacional, auxiliado por ponteiros laser, para posicionamento 

dinâmico de um veículo subaquático não tripulado. Gomes et al. (2010) fizeram simulações 

numéricas do controle de um ROV baseado em estrutura variável. 

Em 2002, um projeto de pesquisa foi iniciado na Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG) visando o desenvolvimento de um ROV para inspeção de ambientes submarinos e, 

também, para auxiliar no desenvolvimento de trabalhos científicos. Esse estudo foi marcado 

primeiramente com uma dissertação de mestrado, Tavares (2003), na qual foi feito um estudo 

teórico sobre a modelagem cinemática e dinâmica de veículos subaquáticos não tripulados, 

incluindo simulações em malha aberta e malha fechada. Em 2005, uma segunda dissertação 

de mestrado foi finalizada por Moraes (2005), na qual foi projetado e construído um primeiro 

protótipo de um ROV, denominado ROVFURG-I, que tinha quatro atuadores construídos 

localmente. Na sequência, em 2007, uma terceira dissertação de mestrado sobre o tema foi 

finalizada, Centeno (2007), na qual se incorporou ao ROVFURG-I uma câmera de vídeo, um 

sistema de iluminação e novos propulsores e, além disso, foi desenvolvido um equipamento 

de superfície para controle manual do veículo. O veículo resultante desse trabalho foi 

denominado ROVFURG-II. 

Durante todo o desenvolvimento do ROVFURG, desde 2002, foi mantido o requisito 

de projeto de baixo custo de construção e uso, sempre que possível, de tecnologia nacional, de 

maneira a possibilitar a utilização de mão-de-obra local e que o orçamento fosse compatível 

com a realidade de pequenos laboratórios e centros de pesquisas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

A presente dissertação insere-se dentro do contexto mencionado na seção  1.1 visando 

dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos, sendo que, o foco principal é incorporar ao 

ROVFURG-II um sensoriamento de baixo custo e, ainda, desenvolver um programa de 

controle automático, de posição e orientação do veículo para a realização de tarefas de 

inspeção subaquáticas, sem o conhecimento prévio de um modelo dinâmico do robô. 

De uma forma geral, os objetivos específicos dessa dissertação são: 

• projetar um joystick de controle otimizado e de baixo custo para o controle do 

ROV, pois o equipamento de superfície desenvolvido em trabalhos anteriores sofreu 

avarias e teve seu funcionamento comprometido; 



Capítulo 1 - Introdução Página 18 de 105 
 

• colocar o ROVFURG-II em funcionamento, controlado manualmente através do 

joystick desenvolvido, e realizar inspeções de estruturas submersas com capturas das 

imagens da câmera de vídeo embarcada; 

• realizar um estudo sobre sensores de profundidade e implementar um sistema de 

sensoriamento de baixo custo para o controle da profundidade do veículo; 

• realizar um estudo sobre sensores de rotação e implementar um sistema de 

sensoriamento inercial de baixo custo para o controle do ângulo em torno do eixo 

vertical do ROV; 

• desenvolver um algoritmo para captura e processamento das imagens da câmera 

de vídeo embarcada e implementar um sistema de geração de um sinal de referência 

para controle da distância do veículo até a estrutura submersa que está sendo 

observada; 

• desenvolver um programa de controle automático do ROV a partir de um 

computador que execute uma lei de controle em malha fechada, utilizando os sinais 

dos sensores e as imagens da câmera, para o seguimento de uma trajetória previamente 

definida; 

• realizar experimentos com o programa de controle, capturando as imagens da 

câmera embarcada, para a inspeção automática de uma estrutura submersa e comparar 

os resultados obtidos com o controle realizado manualmente através do joystick. 

 

É importante ressaltar que a posição e a orientação do veículo poderiam ser 

completamente determinadas utilizando-se centrais inerciais (IMU - Inertial Measurement 

Unit), as quais tratam-se de sistemas que combinam os sinais de diversos sensores inerciais 

(acelerômetros, girroscópios, magnetômetros, etc.) para a estimação de sua posição e 

orientação em relação a um referencial inercial. Entretanto, o elevado custo desse tipo de 

equipamento vai de encontro com a proposta inicial de desenvolvimento a baixo custo. 

Contudo, esse problema acaba incentivando a busca por outras maneiras de realizar o controle 

de posicionamento em malha fechada e é, por esse motivo, que objetiva-se implementar o 

controle utilizando um sensoriamento de menor custo, mas que ainda assim possibilite atingir 

níveis de precisão de posicionamento interessantes do ponto de vista do controle. 
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1.3 BREVE DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS SUBAQUÁTICOS NÃO TRIPU LADOS 

Os veículos subaquáticos não tripulados podem ser divididos em dois principais 

grupos (YUH, 2000): ROVs, veículos subaquáticos operados remotamente, e AUVs, veículos 

subaquáticos autônomos. 

Os ROVs caracterizam-se pela dependência dos comandos do operador humano, os 

quais são enviados ao veículo através de um cabo umbilical. Dessa forma, o operador 

permanece em um ambiente seguro, enquanto o veículo pode realizar uma tarefa em um 

ambiente hostil. Normalmente, esse tipo de veículo recebe energia através do próprio cabo 

umbilical, porém, eles podem ter um sistema embarcado para o suprimento de energia. 

Os AUVs têm autonomia na geração de trajetória durante a missão, não sofrendo a 

intervenção do operador humano e assim, são livres de cabos umbilicais. Esse tipo de veículo 

possui um sistema de suprimento de energia e uma unidade central de processamento 

embarcados. Além disso, os AUVs dispõem de um sistema de navegação inercial para a 

determinação de sua posição e orientação ao longo da missão. 

A Figura  1.1 apresenta o sistema referencial do corpo comumente utilizado para 

veículos subaquáticos (FOSSEN, 1994). Nessa figura, observa-se um total de seis graus de 

liberdade (DOF - Degrees Of Freedom): avanço (translação em X), balanço (translação em 

Y), oscilação (translação em Z), rolamento (rotação em torno de X), arfagem (rotação em 

torno de Y) e guinada (rotação em torno de Z). Essa nomenclatura será utilizada ao longo 

deste trabalho. 

 

Figura  1.1 - Sistema referencial do corpo. 
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1.4 BIBLIOGRAFIA COMENTADA 

Esta seção apresenta descrições sucintas de livros e trabalhos que contribuíram 

diretamente para elaboração desta dissertação. Apesar de alguns desses trabalhos não terem 

sido citados diretamente ao longo da presente dissertação, eles constituem uma base de 

conhecimento importante para trabalhos na área de robótica subaquática: 

T. I. Fossen (1994) 

Guidance and Control of Ocean Vehicles 

 

Esse livro é bastante abrangente, tratando não só de veículos subaquáticos, mas 

também de navios e outras embarcações de superfície. Ao longo do livro são apresentados 

estudos sobre modelagem, incluindo cinemática e dinâmica, de distúrbios ambientais 

representados pelas ondas, correntes oceânicas e ventos. Um capítulo é dedicado ao estudo do 

controle e estabilidade de veículos subaquáticos, onde são apresentados diversos tipos de 

controladores e aspectos de projeto de sistemas com uso de joystick. Em outro momento é 

abordada a estabilidade e o controle de navios e outras embarcações de superfície. Devido à 

abrangência desse livro, vários assuntos são tratados de forma muito direta. 

E. A. Barros e F. J. A. Soares (2002) 

Desenvolvimento de um Robô Submarino de Baixo Custo 

 

Nesse trabalho é feita uma descrição sobre o desenvolvimento de um veículo 

subaquático de baixo custo. Trata-se de um veículo híbrido, que pode funcionar como ROV 

ou AUV. Inicialmente, são descritos os módulos que compõem o veículo, para depois, ser 

apresentado o sistema de propulsão e a transmissão de potência e comando desde o barco de 

apoio até o veículo, considerando a operação como ROV. A seguir, é feita uma apresentação 

dos sensores, do sistema de iluminação e da câmera de vídeo. Em outro momento, é 

apresentado um estudo sobre os principais tipos de baterias utilizadas nos veículos 

autônomos. No final do trabalho, se encontram curvas características dos propulsores, 

levantadas experimentalmente. 
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A. M. Tavares (2003) 

Um Estudo Sobre a Modelagem e o Controle de Veículos Subaquáticos não Tripulados 

 

Essa dissertação aborda um interessante conteúdo teórico sobre modelagem, 

cinemática e dinâmica, e controle de robôs subaquáticos. Após uma fundamentação teórica 

sobre modelagem dos robôs, são apresentados três modelos matemáticos desenvolvidos 

especificamente para três veículos subaquáticos distintos. Na sequência, são feitas simulações 

em malha aberta com os modelos matemáticos e, ainda, em malha fechada utilizando a 

técnica de linearização por realimentação. 

E. C. de Souza (2003) 

Modelagem e Controle de Veículos Submarinos não Tripulados 

 

Nessa dissertação de mestrado é abordada a modelagem e o controle de veículos 

submarinos não tripulados. Em um primeiro momento são apresentadas as modelagens 

cinemáticas e dinâmicas e, logo após, são discutidas a modelagem do cabo umbilical e a 

formulação matemática dos atuadores. O trabalho propõe a utilização de um controlador 

linear, projetado de forma desacoplada, para garantir a estabilidade do sistema e compara 

esses resultados com estratégias de controle não lineares, como o sliding mode. No final dessa 

dissertação, são feitas simulações e considerações sobre a robustez de estabilidade e de 

desempenho. 

C. E. M. Moraes (2005) 

ROVFURG-I: Projeto e Construção de um Veículo Subaquático não Tripulado de Baixo Custo 

 

Essa dissertação trata do projeto, desenvolvimento e construção de um ROV de baixo 

custo para inspeção de estruturas submersas. Inicialmente, é feito um estudo sobre sensores e 

atuadores utilizados em veículos subaquáticos, incluindo descrições dos seus princípios de 

funcionamento e suas características. Após a apresentação de alguns veículos subaquáticos 

comerciais junto com suas respectivas vantagens e desvantagens, são definidos os principais 

requisitos de projeto e, em seguida, é abordada a concepção física do veículo ROVFURG-I. 
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No final dessa dissertação são demonstrados alguns resultados experimentais em malha aberta 

com propulsores desenvolvidos pelo próprio autor. 

M. L. Centeno (2007) 

ROVFURG-II: Projeto e Construção de um Veículo Subaquático não Tripulado de Baixo Custo 

 

Essa dissertação prossegue com o desenvolvimento do ROVFURG-I (MORAES, 

2005). O trabalho é iniciado com estudos sobre os equipamentos de superfície e os protocolos 

de comunicação utilizados em ROVs. Alguns dispositivos são incorporados ao veículo, como 

uma câmera de vídeo, um sistema de iluminação e novos propulsores. A partir disso, é 

definido e projetado um equipamento de superfície para controle manual do veículo e, na 

sequência, são realizados alguns testes de controle em malha fechada em profundidade 

utilizando um altímetro. O veículo proveniente desse trabalho é denominado ROVFURG-II. 

P. H. V. Magalhães (2007) 

Desenvolvimento de um Submersível Remotamente Operado de Baixo Custo e Caracterização 

dos Sistemas de Propulsão e Vetorização de Empuxo por Hélice 

 

Essa tese apresenta o projeto, desenvolvimento e construção de um ROV de baixo 

custo para inspeções subaquáticas, mais especificamente, para utilização em usinas 

hidrelétricas. Inicialmente, é feita uma revisão bibliográfica sobre as tecnologias utilizadas em 

veículos submersíveis não tripulados, as quais servem de base para a concepção e projeto do 

veículo. Os subsistemas que compõem o veículo são descritos detalhadamente, apresentando 

seus princípios de funcionamento e suas principais características. No final do trabalho são 

feitas análises dos resultados de ensaios de pressão, emersão, submersão, propulsão e 

vetorização de empuxo. 
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S. Wirth (2007) 

Visual Underwater Cable/Pipeline Tracking 

 

Essa tese trata do processamento de imagens para identificação automática de cabos e 

dutos em imagens de uma câmera de vídeo de um ROV, para que o mesmo possa realizar 

tarefas de inspeção automaticamente. O trabalho apresenta um novo sistema de 

processamento de imagens baseado em filtros de partículas. A técnica proposta é, então, 

aplicada a imagens reais capturadas por um ROV de inspeção, demonstrando bons resultados 

apesar de o cabo estar com seus contornos alterados pela ação natural do ambiente marinho. 

M. Narimani, S. Nazem e M. Loueipour (2009) 

Robotics Vision-based System for an Underwater Pipeline and Cable Tracker 

 

Esse artigo apresenta um sistema baseado em visão para rastreamento de dutos e 

cabos. O foco desse trabalho é o desenvolvimento de algoritmos de processamento de 

imagens e métodos de controle não linear, como sliding mode, para automatizar o controle de 

robôs subaquáticos. O sistema é testado em uma sequência de imagens de inspeções de cabos 

feitas por um ROV. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está dividida em sete capítulos. O Capítulo  1 faz uma descrição geral 

do conteúdo deste trabalho. A organização dos capítulos subsequentes é descrita a seguir. 

O Capítulo  2 apresenta o veículo subaquático utilizado nos experimentos, fazendo uma 

descrição sucinta de suas funcionalidades, suas características e seus dispositivos embarcados. 

O Capítulo  3 trata do desenvolvimento de um joystick para controle manual do 

ROVFURG-II. Após uma explicação sobre as suas características e seu circuito eletrônico, 

realiza-se uma inspeção de uma estrutura submersa através do controle manual feito através 

do joystick. Durante essa inspeção, as imagens da câmera de vídeo embarcada são capturadas 

para apreciação. 

O Capítulo  4 apresenta o sensoriamento incorporado ao ROV para a medição das 

grandezas que são utilizadas na lei de controle. Para cada dispositivo de medição é feito um 

breve estudo sobre seus diferentes modelos e, na sequência, são descritas as principais 
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características do dispositivo utilizado. Além disso, um teste experimental é realizado com 

cada componente para calibração e levantamento de sua respectiva curva de resposta. 

O Capítulo  5 descreve os elementos para a realização do controle automático. O 

funcionamento do circuito eletrônico embarcado do veículo e do programa de controle, que é 

executado em um computador na superfície, são abordados de uma forma geral. Na descrição 

do programa de controle, entra-se em detalhes sobre as leis de controle implementadas e o 

algoritmo de processamento das imagens da câmera de vídeo. 

O Capítulo  6 trata especificamente dos resultados experimentais realizados com o 

ROVFURG-II. Após uma explanação sobre as condições e os métodos em que se deram os 

experimentos, cada controlador é testado e sintonizado, individualmente, para determinados 

tipos de referência e, na sequência, todos os controladores são inseridos em uma única malha 

para o controle simultâneo dos movimentos. Os resultados desse último controle são 

comparados aos obtidos com o controle manual feito através do joystick desenvolvido. 

O Capítulo  7 encerra esta dissertação, apresentando conclusões e considerações finais 

sobre este trabalho e, também, fazendo algumas sugestões para a continuidade da presente 

pesquisa em futuros trabalhos. 

 



2. VEÍCULO SUBAQUÁTICO UTILIZADO 

2.1 APRESENTAÇÃO 

O veículo subaquático utilizado neste trabalho é mostrado na Figura  2.1. Trata-se do 

ROVFURG-II, desenvolvido no Núcleo de Matemática Aplicada (NuMA) da FURG. 

Informações detalhadas a respeito do projeto, desenvolvimento e construção desse veículo 

podem ser encontradas em Centeno (2007) e Moraes (2005). 

 

Figura  2.1 - ROVFURG-II. 

O ROVFURG-II é um protótipo de veículo subaquático do tipo ROV, controlado por 

um operador humano a partir de um equipamento de superfície com o auxílio de imagens 

capturadas pela câmera de vídeo embarcada. Dessa forma, o operador pode controlar 

manualmente a trajetória do veículo, bem como, todas as funcionalidades da câmera de vídeo 

e do sistema de iluminação. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS 

Esse veículo foi projetado para realizar exclusivamente inspeções no ambiente 

subaquático, não dispondo de qualquer tipo de manipulador para realização de trabalhos. O 

ROVFURG-II possui flutuabilidade levemente positiva, muito próxima a neutra, de modo que 

pequenos empuxos aplicados pelos propulsores verticais tendem a movimentar o protótipo 

facilmente. Em casos de problemas de funcionamento do veículo, a flutuabilidade levemente 

positiva faz com que o mesmo retorne à superfície lentamente. 

O sinal de imagem da câmera de vídeo é transmitido à superfície pelo cabo umbilical e 

pode ser conectado em um aparelho televisor com entrada de vídeo composto. O cabo 
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umbilical comporta, também, os sinais de comunicação com o equipamento de superfície e a 

alimentação elétrica do robô. 

Esse veículo possui quatro propulsores, dois dispostos horizontalmente e dois 

verticalmente, conforme Figura  2.2, onde são apresentadas as vistas ortogonais e em 

perspectiva simplificadas do ROVFURG (MORAES, 2005). 

    

(a) (b) (c) (d) 

Figura  2.2 - Vista: (a) frontal, (b) lateral, (c) superior e (d) perspectiva. 

Os propulsores superiores são acionados por um único circuito de potência, o que os 

impossibilita de operarem com velocidades ou sentidos de rotação diferentes. Com isso, esses 

dois propulsores são responsáveis somente pelo movimento de oscilação do veículo. 

Cada um dos propulsores horizontais é acionado por um circuito de potência, 

permitindo que eles sejam acionados independentemente. Dessa forma, os propulsores 

horizontais são responsáveis tanto pelo movimento de avanço quanto pelo movimento de 

guinada do veículo. 

Outra característica importante desse veículo diz respeito à sua controlabilidade. O 

ROVFURG-II é sub-atuado, ou seja, possui um número insuficiente de atuadores para a 

efetuação do controle ativo nos seis DOFs (não possui propulsores laterais que permitiriam 

um deslocamento lateral puro do veículo, movimento de balanço). Porém, os movimentos de 

arfagem e rolamento são controlados passivamente a partir do distanciamento entre os centros 

de empuxo e de massa, o que origina os torques restauradores que mantêm o veículo na 

posição horizontal (TAVARES, 2003). 

As principais características do ROVFURG-II são: 

• câmera de vídeo colorida com zoom óptico de 22x e saída de vídeo composto; 

• quatro propulsores, dois dispostos horizontalmente e dois verticalmente; 

• equipamento de superfície composto por um console e um manche, os quais 

possibilitam acionar as funcionalidades do veículo remotamente; 

• sistema de iluminação de 25W de potência, projetado por Centeno (2007); 
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• sensor de infiltração de água no compartimento dos circuitos eletrônicos; 

• sistema de ventilação forçada dentro do compartimento da eletrônica embarcada; 

• profundidade máxima de operação de 150m; 

• alimentação elétrica com tensão alternada de 110V/60Hz; 

• partes estruturais concebidas em alumínio; 

• dimensões de 40cm x 50cm x 40cm (largura x comprimento x altura); 

• peso aproximado de 15kg. 

 

Convém salientar que o protótipo foi projetado para operar em profundidades de até 

150m, porém, até o presente momento ele foi testado somente em piscinas de 1,4m de 

profundidade. 

 

2.3 CÂMERA DE VÍDEO 

A câmera de vídeo do veículo é apresentada na Figura  2.3, tratando-se do modelo 

Typhoon, produzida pela Tritech International. A câmera encontra-se fixa à estrutura metálica 

do ROV e voltada para a parte posterior do mesmo, isto é, as imagens capturadas são as que 

estão diante do veículo. 

 

Figura  2.3 - Câmera de vídeo modelo Typhoon. 

As principais características dessa câmera são: resolução de 640 x 480 pixels (padrão 

VGA), sinal de saída de vídeo composto no sistema PAL ou NTSC, sinais de controle da 

câmera analógicos ou via comunicação serial RS-232, zoom óptico de 22:1, foco manual ou 

automático, tensão de operação de 11V a 30V e operação em profundidades de até 3000m 

(TRITECH INTERNATIONAL, 2009b). 
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Essa câmera possui especificações técnicas que extrapolam as mínimas requeridas 

para operações de inspeção do ROVFURG-II (operação em profundidade de até 3000m, por 

exemplo), pois ela foi adquirida com propósitos de utilização em outros projetos (CENTENO, 

2007). 

 

2.4 PROPULSORES 

Os propulsores utilizados no ROVFURG-II são fabricados pela SeaBotix, modelo 

BTD 150, projetados especificamente para veículos subaquáticos. Esses atuadores são 

mostrados na Figura  2.4 e suas principais dimensões físicas são apresentadas na Figura  2.5. 

 

Figura  2.4 - Propulsores modelo BTD 150. 

 

Figura  2.5 - Dimensões físicas dos propulsores BTD 150. 

Os propulsores possuem como principais características: potência máxima de 110W, 

tensão máxima de operação de 19,1V (±10%), máxima corrente contínua de 4,25A 

(suportando 5,8A durante 30s) e operação em profundidades de até 150m (SEABOTIX, 2007). 

A curva de resposta desse propulsor operando em conjunto com o circuito de potência, 

é mostrada na Figura  2.6 e foi levantada experimentalmente por Centeno (2007). Pode-se 

observar uma não-linearidade presente a partir dos 16V, a qual é causada pelo circuito 

limitador de corrente da etapa de potência (CENTENO, 2007). 
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Figura  2.6 - Curva de resposta do propulsor BTD 150. 

2.5 EQUIPAMENTO DE SUPERFÍCIE 

O equipamento de superfície, construído por Centeno (2007), permite ao operador 

controlar remotamente a trajetória do veículo, bem como as funcionalidades da câmera e do 

sistema de iluminação, baseado nas imagens capturadas pela câmera de vídeo embarcada. A 

Figura  2.7 mostra o equipamento de superfície, composto por um console e um manche. 

 

Figura  2.7 - Equipamento de superfície do ROVFURG-II. 

As principais características desse equipamento são: alimentação elétrica externa com 

tensão contínua de 12V, console de processamento de sinais e indicações visuais de operação, 

manche de comando que permite o controle analógico dos propulsores (movimentos de 

avanço, oscilação e movimento combinado de avanço e guinada), bem como, permite ao 

usuário controlar os sinais da câmera de vídeo embarcada (nível de zoom e ajuste de foco) e 

alterar o nível de luminosidade do sistema de iluminação. 



3. JOYSTICK DE CONTROLE 

3.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo trata do desenvolvimento de um joystick para controle manual do 

ROVFURG-II, pois seu equipamento de superfície, desenvolvido em trabalhos anteriores, 

sofreu avarias e teve seu funcionamento comprometido. Apesar de haver a possibilidade de 

reparo do mesmo, optou-se por desenvolver um novo sistema otimizado e com algumas 

melhorias com relação à praticidade e funcionalidades. 

Conforme mencionado na seção  2.5, o equipamento de superfície anterior era 

composto de um console e um manche, necessitava de alimentação externa e possibilitava ao 

operador comandar o veículo para descrever um movimento de avanço, oscilação ou um 

movimento combinado de avanço e guinada. O novo equipamento de controle, desenvolvido 

nesta dissertação, reúne as principais características do anterior, progredindo nos seguintes 

aspectos: 

• o console de processamento de sinais necessário no equipamento de superfície 

anterior foi eliminado e, para isso, toda a nova eletrônica de controle foi otimizada e 

projetada para ser instalada diretamente no interior da base do próprio manche, o que 

melhora sensivelmente o manuseio e a portabilidade do equipamento, com isso o 

equipamento de superfície atual passa a ser chamado, neste trabalho, somente por 

joystick de controle; 

• a alimentação elétrica do console ou, no presente caso, do joystick de controle, 

deixou de ser obrigatória passando a ser facultativa, para tanto, uma bateria comercial 

de 9V foi instalada no interior do joystick permitindo que ele opere durante algumas 

horas sem auxílio de alimentação elétrica externa, mas ainda existe um conector para 

uma fonte de tensão contínua de 9V a 24V; 

• com o atual sistema de controle o operador pode comandar o veículo para 

descrever um movimento de avanço, oscilação, movimento combinado de avanço e 

guinada ou, ainda, um movimento de guinada puro que é feito através do acionamento 

de um botão específico do joystick. O movimento de guinada é desenvolvido 

acionando-se ambos propulsores horizontais com a mesma intensidade, mas em 

sentidos opostos, gerando um torque que faz o ROV rotacionar em torno do seu eixo 

vertical; 
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• o joystick de controle possui um auto-falante interno para algumas notificações 

sonoras, como: início de transmissão de dados, erros de comunicação de dados, carga 

da bateria baixa, superaquecimento dos circuitos eletrônicos e infiltração de água no 

compartimento da eletrônica embarcada. 

 

Para o projeto, manteve-se o mesmo modelo de manche do equipamento de superfície 

anterior, o modelo Flight2000 F-22, produzido pela Genius, já que ele possui uma quantidade 

satisfatória de botões e seu circuito eletrônico original é de fácil adaptação. Na Figura  3.1(a) é 

apresentada a versão final do joystick de controle desenvolvido e na Figura  3.1(b) a 

disposição interna de seus componentes. 

  

(a) (b) 

Figura  3.1 - (a) Joystick de controle. (b) Disposição interna dos componentes. 

3.2 FUNCIONAMENTO 

Um diagrama em blocos simplificado do circuito eletrônico do joystick de controle é 

apresentado na Figura  3.2. Informações detalhadas a respeito das ligações elétricas e dos 

componentes eletrônicos utilizados podem ser encontradas no diagrama esquemático 

completo, disponibilizado no Apêndice A desta dissertação. 

Na Figura  3.2 observa-se que o ROVFURG-II possui três sinais que são transportados 

pelo cabo umbilical, mas que na verdade constituem três pares de fios: um é utilizado para a 

comunicação half-duplex com o joystick de controle via RS-485, outro par de fios leva o sinal 

de vídeo da câmera embarcada para um monitor na superfície e o último par é responsável 

pelo fornecimento de energia elétrica ao veículo. 

Circuito eletrônico 
 

Bateria 

Auto-falante 
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Figura  3.2 - Diagrama em blocos simplificado do circuito do joystick de controle. 

Após os dados do ROV serem recebidos pela interface RS-485 do joystick de controle, 

eles têm sua consistência verificada pelo software do microcontrolador e, somente após isso, 

os dados são decodificados e tomados para análise. Esse mesmo procedimento é executado 

pelo ROV ao receber uma informação do joystick de controle. 

Uma vez que um dado é recebido corretamente pelo joystick, os sinais de temperatura 

e infiltração de água são avaliados para verificar se algum alerta sonoro deve ser acionado. O 

mesmo acontece quando o microcontrolador realiza uma leitura da carga da bateria. Cada tipo 

de alerta produz um aviso sonoro distinto. 

O software do microcontrolador, após constatar que nenhuma situação de alarme foi 

acionada, faz a leitura das três posições analógicas do manche do joystick (potenciômetros X, 

Y e Z) e do estado dos botões de comando dos dispositivos do veículo. Na sequência, os 

sinais analógicos são processados e convertidos em empuxos para os atuadores, de acordo 

com a posição do manche, e os sinais dos botões são convertidos para o acionamento da 

respectiva função da câmera ou do sistema de iluminação. 

Após esse procedimento, os dados são codificados e enviados para o ROV através da 

RS-485. Decorridos 100ms, o software do microcontrolador solicita uma nova leitura dos 

sensores do veículo, reiniciando o ciclo de controle, esse processo é repetido continuamente 

durante o controle manual feito através do joystick. 
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3.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Para se verificar a precisão e a controlabilidade do joystick desenvolvido, foram 

realizados alguns ensaios experimentais para inspeção de uma estrutura submersa. 

O objetivo desses experimentos era controlar os movimentos do ROVFURG-II a partir 

do joystick de controle baseando-se somente nas imagens capturadas pela câmera de vídeo 

embarcada do veículo, ou seja, durante todo o controle o operador não manteve contato visual 

direto com ROV, mas apenas às imagens fornecidas por um monitor de vídeo (conectado à 

câmera). A partir das imagens do monitor, o operador manuseava o joystick de forma a 

realizar uma inspeção de uma estrutura alvo imóvel. A estrutura utilizada nos experimentos é 

uma barra metálica tubular com diâmetro de 32mm. 

Durante a inspeção o operador controlou o veículo de forma que ele descrevesse 

movimentos verticais (movimento de oscilação), de submersão e emersão, se mantivesse a 

uma distância constante em relação à estrutura (movimento de avanço) e permanecesse 

sempre com a mesma orientação angular em torno do seu eixo vertical (movimento de 

guinada) de forma que as imagens capturadas pela câmera embarcada apresentassem a 

estrutura alvo centralizada horizontalmente. Na Figura  3.3 observa-se a disposição do veículo 

e da estrutura durante os experimentos. Na Figura  3.3(a) o ROV está na superfície, iniciando 

uma submersão, e na Figura  3.3(b) ele está submerso, iniciando uma emersão. 

  

(a) (b) 

Figura  3.3 - (a) Veículo iniciando uma submersão. (b) Veículo iniciando uma emersão. 

A Figura  3.4 apresenta uma sequência de imagens, defasadas de um segundo, 

capturadas pela câmera de vídeo ao longo de um experimento. Nessa figura, percebe-se que 

em determinados momentos o operador não consegue manter o veículo sempre a mesma 

Operador voltado 
para o monitor 

Operador voltado 
para o monitor 

ROV na 
superfície 

ROV 
submerso 

Estrutura 
imóvel 

Estrutura 
imóvel 



Capítulo 3 - Joystick de controle Página 34 de 105 
 

distância em relação à estrutura, isso ocorre nos momentos em que a estrutura aparenta, nas 

imagens, ter variações em seu diâmetro. Apesar dos esforços do operador, o veículo ainda 

sofre variações angulares em torno de seu eixo vertical, o que pode ser constatado quando as 

imagens capturadas pela câmera não apresentaram a estrutura centralizada horizontalmente. 

      
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
(7) (8) (9) (10) (11) (12) 

      
(13) (14) (15) (16) (17) (18) 

      
(19) (20) (21) (22) (23) (24) 

      
(25) (26) (27) (28) (29) (30) 

      
(31) (32) (33) (34) (35) (36) 

      
(37) (38) (39) (40) (41) (42) 

      
(43) (44) (45) (46) (47) (48) 

      
(49) (50) (51) (52) (53) (54) 

Figura  3.4 - Sequência de imagens capturadas pela câmera de vídeo embarcada com o 

controle feito através do joystick. 
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Esses experimentos demonstram a dificuldade de se realizar o controle manual do 

veículo para seguir uma estrutura submersa, pois mesmo com o operador concentrado 

constantemente nas imagens capturadas pela câmera de vídeo embarcada, buscando evitar 

possíveis desvios de posição, é muito complicado conseguir manter o veículo sempre a 

mesma distância em relação à estrutura e sem sofrer variações angulares durante a tarefa de 

inspeção. Ressalta-se ainda, que todos os experimentos se deram numa piscina e em um 

ambiente fechado, isto é, o veículo não estava sujeito a perturbações externas como ventos, 

correntes oceânicas, tração no cabo umbilical, etc. Diante de tais perturbações, a tarefa de 

inspeção, certamente, seria bem mais complexa. 

Apesar das dificuldades mencionadas, o joystick de controle demonstrou ser uma 

importante ferramenta para operação manual do ROVFURG-II, pois apresentou boa precisão 

no acionamento dos propulsores, excelente controlabilidade e facilidade no acionamento de 

todos os comandos do veículo. Ao mesmo tempo, a alimentação elétrica interna propiciou 

maior praticidade no controle e manuseio do equipamento, visto que dispensou um cabo de 

alimentação elétrica que estaria conectado ao joystick. 

O controle automático proposto neste trabalho, que será abordado nos próximos 

capítulos, visa contribuir diretamente para a realização de tarefas de inspeções subaquáticas 

semelhantes à apresentada nas Figuras   3.3 e   3.4. 

 



4. SENSORIAMENTO 

4.1 INTRODUÇÃO 

O controle automático de posição e orientação do ROVFURG-II, para executar 

determinadas tarefas de inspeção, somente pode ser implementado a partir de um 

sensoriamento que forneça uma medida manipulável das grandezas a serem controladas. Este 

capítulo apresenta e descreve o funcionamento dos sensores utilizados para mensurar essas 

grandezas. 

Como o veículo utilizado é sub-atuado (não possui propulsores laterais que 

permitiriam o veículo desenvolver um movimento de balanço) e possui controle passivo dos 

movimentos de arfagem e rolamento (os torques restauradores mantêm o veículo na posição 

horizontal), o controle ativo se restringe a três DOFs: avanço, oscilação e guinada. Portanto, 

pretende-se automatizar esses três movimentos, permanecendo somente o movimento de 

balanço sem controle, devido à ausência de atuadores laterais. 

Busca-se utilizar uma instrumentação embarcada mínima, que permita realizar o 

controle dos movimentos de avanço, oscilação e guinada, e que seja bastante acessível, para 

que a característica de baixo custo do ROVFURG-II seja conservada, proporcionando uma 

relação custo-benefício interessante e compatível com a realidade de pequenos laboratórios e 

centros de pesquisas. 

 

4.2 SENSOR DE PROFUNDIDADE 

4.2.1 Introdução 

Em certas missões de inspeção subaquática com um ROV pode ser interessante manter 

o veículo em uma profundidade constante, enquanto a câmera de vídeo embarcada registra o 

evento alvo. Outra atividade é fazer com que o robô descreva uma trajetória vertical, de 

emersão ou submersão, com certa velocidade. Para ambos os casos citados, o controle 

somente é possível a partir do sinal fornecido por um sensor de profundidade. Em outras 

palavras, para se controlar automaticamente o movimento de oscilação do veículo necessita-se 

de um sinal de profundidade para fazer a realimentação na lei de controle. 

Existem dois principais tipos de sensores para medição da profundidade de ROVs 

(MORAES, 2005): os sensores ultrassônicos e os sensores de pressão. 
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Os sensores ultrassônicos têm princípio de funcionamento baseado na transmissão e 

recepção de ondas sonoras de alta frequência, isto é, um feixe conhecido de ondas é emitido 

em direção ao fundo do ambiente, onde é refletido e, posteriormente, recebido e reconhecido 

por um sensor. A distância entre o sensor ultrassônico e o fundo é diretamente proporcional 

ao intervalo de tempo decorrido entre a transmissão e a recepção do sinal. 

Os sensores de pressão fornecem uma medida indireta de profundidade, a partir da 

pressão hidrostática exercida pela coluna da água sobre o elemento sensitivo. Nesse caso, 

quanto maior a profundidade do veículo, maior será a pressão medida pelo sensor. 

Centeno (2007) realizou alguns testes de controle em malha fechada em profundidade 

com o ROVFURG-II utilizando um sensor ultrassônico, o altímetro modelo PA200-20 

(TRITECH INTERNATIONAL, 2009a) apresentado na Figura  4.1. No entanto, os resultados 

não foram positivos, mostrando que o sensor somente apresentava bom comportamento 

quando o sinal era emitido na direção perpendicular ao fundo (os ângulos de rolamento e 

arfagem do veículo tinham de ser nulos, ou próximos destes), pois assim o sinal era refletido e 

retornava corretamente ao veículo. Como os ângulos de rolamento e arfagem sofrem pequenas 

variações ao longo do deslocamento do robô (movimentos acoplados) e os fundos de 

diferentes ambientes não obedecem sempre a uma geometria plana (existência de vales, 

bancos de areia, desníveis, rochas, etc.), descartou-se o uso desse tipo de sensor. Além disso, 

a utilização de sensores ultrassônicos é dificultada em ambientes fechados, como piscinas, 

devido à reflexão das ondas sonoras nas paredes do ambiente. 

 

Figura  4.1 - Sensor ultrassônico modelo PA200-20 da Tritech International. 

Assim, neste trabalho serão utilizados sensores de pressão para a medição da 

profundidade. Inicialmente, foi feita uma breve pesquisa sobre sensores de pressão projetados 

especificamente para ROVs, dois modelos são apresentados na Figura  4.2. Sensores 

dedicados a robôs subaquáticos são muito atrativos por suas características, especificações 

técnicas e gama de funções (GLOBAL WATER INSTRUMENTATION, 2006; VALEPORT, 
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2011). Contudo, não são acessíveis do ponto de vista econômico, pois os preços oscilam de 

R$2.500,00 a R$8.000,00 (cotações realizadas em junho de 2010). 

  

(a) (b) 

Figura  4.2 - Sensores de pressão: (a) MiniIPS da Valeport e 

(b) WL400 da Global Water Instrumentation. 

Um outro tipo de sensor de pressão existente é fabricado na forma integrada, como os 

circuitos integrados. Alguns tipos de encapsulamentos utilizados por esses componentes são 

apresentados na Figura  4.3 (FREESCALE SEMICONDUCTOR, 2007). Esses sensores são 

comumente utilizados em aplicações médicas e de saúde (pressão sanguínea), automotivas 

(pressão de pneus) e industriais (pressão em tubulações). Ao contrário dos sensores 

específicos para ROVs, os sensores integrados possuem preços que variam de R$30,00 a 

R$200,00 (cotações realizadas em junho de 2010), ou seja, o custo é dezenas de vezes menor 

do que os sensores específicos para robôs subaquáticos. 

       

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

Figura  4.3 - Encapsulamentos de sensores de pressão integrados. 

A Tabela  4.1 relaciona algumas especificações técnicas de diferentes sensores de 

pressão. As informações dessa tabela foram extraídas das respectivas folhas de dados de cada 

sensor (FREESCALE SEMICONDUCTOR, 2009; GLOBAL WATER 

INSTRUMENTATION, 2006; VALEPORT, 2011). 
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Tabela  4.1 - Especificações técnicas de alguns sensores de pressão. 

Especificação técnica MiniIPS WL400 MPX4250DP 

Tipo de sensor pressão pressão pressão (integrado) 

Profundidade máxima ≈6000m ≈150m ≈25m 

Precisão ±0,01% FS ±0,1% FS <(±1,4% FS) 

Resolução ±0,001% FS infinita (analógica) infinita (analógica) 

Sinal de saída 
comunicação serial 
RS232 ou RS485 

sinal analógico: 
4 a 20mA 

sinal analógico: 
0,2 a 4,9V 

Encapsulamento metal inoxidável metal inoxidável plástico 

Resistência à água sim sim não 

Custo alto alto baixo 

 

Pela tabela, observa-se que os sensores específicos para veículos subaquáticos 

apresentam características bem superiores aos integrados, dentre elas: são à prova da água, 

têm corpo em metal inoxidável, possuem maiores faixas de operação e são mais precisos. 

Apesar disso, as especificações técnicas dos sensores integrados não deixam de ser 

interessantes: a não resistência à água pode ser contornada empregando-se artifícios para que 

o sensor não entre em contato direto com o meio líquido (HOOPER, 2008) e a profundidade 

máxima de operação (25m para o MPX4250DP) não impede que o veículo opere em piscinas, 

reservatórios ou até mesmo na beira de portos, desde que tal profundidade seja respeitada. A 

precisão do sensor integrado apresentado na tabela é de 35cm, visto que ela é 1,4% da 

profundidade de fundo de escala (FS - Full Scale), que nesse caso é 25m. 

Neste trabalho, optou-se por utilizar os sensores integrados, pois eles apresentam 

características que permitem o controle em profundidade e são bastante acessíveis do ponto de 

vista econômico, conservando o critério de baixo custo do ROVFURG-II. Experimentos com 

o referido sensor serão realizados para verificar se o desempenho do mesmo (devido às suas 

limitações) é satisfatório para as aplicações de inspeção. 

 

4.2.2 Características 

O sensor de pressão integrado escolhido foi o MPX4250DP, produzido pela Freescale 

Semiconductor, que foi adquirido através de um representante nacional pelo custo 

aproximado de R$30,00 (aquisição em julho de 2010). Esse componente é mostrado na 

Figura  4.4 e sua estrutura interna pode ser conferida na Figura  4.5. 
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Figura  4.4 - Sensor de pressão integrado MPX4250DP. 

 

Figura  4.5 - Estrutura interna do MPX4250DP. 

Seu princípio de funcionamento é baseado na medição da deformação mecânica 

sofrida por uma superfície submetida a uma diferença de pressão. Essa deformação é medida 

por extensômetros elétricos resistivos (strain gauges), os quais variam a resistência elétrica de 

acordo com sua deformação mecânica. A pressão aplicada a esses sensores é, no caso da 

medição de profundidade, a pressão hidrostática exercida pela coluna da água acima do 

sensor. 

Observa-se, na Figura  4.5, que logo acima do elemento sensitivo existe uma camada 

de gel de fluoro silicone. Essa camada constitui um importante elemento do sensor, 

impedindo o contato direto com água, funcionando como isolante e protegendo o 

componente. 

As principais características desse sensor são (FREESCALE SEMICONDUCTOR, 2009): 

• duas portas de entrada de pressão, uma positiva e outra negativa, possibilitando a 

medição de pressão diferencial; 

• faixa de medição de pressão de 0 a 250kPa (0 a 25,5m de coluna da água, 

aproximadamente), suportando uma pressão máxima de até 1.000kPa (em torno de 

102m de coluna da água); 

• linearização de resposta com compensação de temperatura; 
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• tensão de alimentação de 5V; 

• sinal analógico de saída 0,2V a 4,9V; 

• sensibilidade de 18,8mV/kPa. 

 

Este sensor foi selecionado pela facilidade de integração com o circuito eletrônico do 

ROVFURG-II, pois sua tensão de alimentação e sua variação do sinal analógico de saída são 

as mesmas utilizadas pelo conversor analógico-digital (CAD) do microcontrolador do veículo, 

além disso, sua faixa de medição de pressão permite o controle em malha fechada até 25,5m 

de profundidade. 

Note que o sensor suporta pressões de até 1.000kPa sem danificar-se, porém, pressões 

superiores a 250kPa fazem com que a saída analógica sature, não fornecendo mais um sinal 

correto de pressão. Com isso, deve-se respeitar o limite de profundidade de 25,5m (250kPa) 

quando se utiliza a informação desse sensor. Essa restrição não constitui um grande problema, 

pois o ROVFURG-II poderá operar seguramente em piscinas, reservatórios, na beira de portos 

(na cidade do Rio Grande o porto tem calado em torno de 12m), etc. Contudo, se mesmo 

assim for imprescindível que o ROV disponha de controle automático em profundidades 

superiores, o sensor de pressão poderá ser substituído por outro equivalente que opere com 

maiores faixas de pressão (compromisso entre faixa de pressão e nível de precisão). 

 

4.2.3 Calibração e resultados 

Para fins de verificação de funcionamento e calibração do sensor foram realizados 

experimentos para levantar a sua curva de resposta. A estrutura de testes utilizada é 

esquematizada na Figura  4.6. 

O sensor foi conectado a um sistema de aquisição de dados interligado a um 

computador. O sistema de aquisição utilizado foi desenvolvido em Kuhn (2005) e se 

encarrega de ler continuamente o sinal do sensor (cem leituras por segundo) e enviá-lo para 

um computador através da porta serial. No computador, um programa coleta esses dados e 

armazena-os em disco rígido para posterior análise. O diagrama esquemático do circuito 

eletrônico do sistema de aquisição de dados está disponível no Anexo A desta dissertação. 

Na estrutura da Figura  4.6, uma mangueira transparente foi acoplada na porta de 

entrada de pressão positiva do sensor (a porta de entrada de pressão negativa foi fechada). 

Essa mangueira tem um trecho inicial com diâmetro pequeno, para impedir o escoamento 

livre da água, formando uma bolsa de ar entre o sensor e o meio líquido que impede a 
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incidência de água no interior do componente, mas permite a leitura da pressão. No 

comprimento remanescente, utilizou-se uma mangueira transparente com diâmetro maior, de 

modo que a água pudesse escoar pelo seu interior. Assim, a mangueira foi estendida 

verticalmente, com o sensor na extremidade inferior conectado ao sistema de aquisição de 

dados, e iniciaram-se as capturas dos sinais do sensor. 

 

Figura  4.6 - Estrutura para levantamento da curva de resposta do sensor de pressão. 

Com a estrutura montada, realizou-se uma amostragem de mil leituras do sinal do 

sensor com a mangueira vazia (somente com água suficiente para formar a bolsa de ar). Na 

sequência, adicionou-se uma quantidade de água na mangueira equivalente a uma coluna de 

10cm de líquido e realizou-se outra amostragem do sinal. Esse procedimento foi repetido, de 

dez em dez centímetros, até a altura de 4,5m. 

O experimento acima foi repetido três vezes e os seus resultados são apresentados nas 

Figuras   4.7,   4.8 e  4.9. Nesses gráficos, os valores de pressão das curvas experimentais 

correspondem às médias aritméticas dos valores de cada amostragem (média de mil leituras 

do sensor). 

A Figura  4.10 mostra a curva de resposta linear informada pelo fabricante do sensor e 

na Figura  4.11 tem-se, em um mesmo gráfico, os resultados dos três experimentos e a curva 

de resposta ideal. 
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Figura  4.7 - Curva de resposta levantada no primeiro experimento. 

 

Figura  4.8 - Curva de resposta levantada no segundo experimento. 

 

Figura  4.9 - Curva de resposta levantada no terceiro experimento. 
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Figura  4.10 - Curva de resposta informada pelo fabricante do sensor. 

 

Figura  4.11 - Experimentos para levantamento da curva de resposta do sensor. 

Para uma melhor análise dos resultados obtidos apresentam-se, na Figura  4.12, os 

sinais de erro de cada experimento com relação à resposta ideal informada pelo fabricante. 

Nessa figura, verifica-se que as curvas levantadas experimentalmente oscilam levemente em 

torno da resposta ideal. Esses erros podem estar associados a fatores como: imprecisão na 

medição da altura da coluna da água, compressão da bolsa de ar formada entre o sensor e o 

meio líquido, erros de conversão analógico-digital, erros inerentes ao próprio sensor, etc. 

Apesar disso, as curvas experimentais ficaram muito próximas da curva ideal e, por esse 

motivo, considerou-se a resposta do sensor linear (curva de resposta ideal). 
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Figura  4.12 - Erros de pressão dos experimentos. 

 

4.3 SENSOR DE ROTAÇÃO 

4.3.1 Introdução 

Ao longo de uma tarefa de inspeção subaquática, muitas vezes, é desejável que a 

orientação do veículo de supervisão, ou seja, sua atitude, se mantenha constante como, por 

exemplo, durante a observação de um objeto fixo. Nessas situações, variações angulares sobre 

o eixo vertical fariam com que a imagem da câmera de vídeo embarcada perdesse o foco do 

assunto de interesse. No presente caso, como o robô utilizado já possui controle passivo dos 

movimentos de arfagem e rolamento (torques restauradores) somente é necessária uma 

informação do ângulo de guinada para que a atitude do veículo possa ser determinada. Um 

sensor de rotação insere-se nesse contexto, visando mensurar o ângulo de guinada do veículo 

(ângulo em torno do eixo vertical) para se poder realizar um controle em malha fechada desse 

movimento. 

Existem dois principais tipos de sensores de rotação, ou giroscópios (MORAES, 

2005): os FOGs (Fiber Optic Gyro) e os MEMS (Micro Electro-Mechanical System). 

Os giroscópios tipo FOG baseiam-se no efeito Sagnac. Na experiência de Sagnac, um 

feixe de laser é dividido em dois e inserido, em direções opostas, em um anel de fibra óptica. 

Se durante o percurso da luz, o anel for submetido a uma rotação, os feixes percorrerão 

distâncias ligeiramente diferentes. Como cada sinal, após percorrer o anel, é lido por um 

sensor, pode-se recombinar o feixe de luz recebido e compará-lo com o original. Assim, tem-
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se como determinar, por interferometria, a taxa de rotação a que o sistema foi exposto 

(CROSSBOW TECHNOLOGY, 2004). A Figura  4.13 mostra uma IMU de uso espacial 

fabricada pela Astrium, modelo Astrix 200, com três giroscópios tipo FOG dispostos 

perpendicularmente entre si. 

 

Figura  4.13 - IMU com três giroscópios tipo FOG dispostos perpendicularmente entre si. 

A segunda tecnologia utilizada para giroscópios baseia-se em técnicas de 

microfabricação em silício. Os MEMS são compostos por uma massa que oscila 

continuamente em um movimento linear. Assim, quando a massa é rotacionada, surge uma 

força atuante numa direção perpendicular à rotação imposta, devido à tendência inercial do 

centro de massa do componente permanecer na mesma direção anterior à rotação. Desse 

modo, a força gerada devido ao giro é medida pelo sensor através da variação da capacitância 

de placas externas (MORAES, 2005). Na Figura  4.14 tem-se um arranjo construtivo interno 

desse tipo de sensor. 

 

Figura  4.14 - Arranjo construtivo interno de um giroscópio MEMS. 

A Tabela  4.2 relaciona algumas especificações técnicas de diferentes giroscópios. As 

informações dessa tabela foram extraídas das respectivas folhas de dados de cada sensor 

(ANALOG DEVICES, 2010; ASTRIUM, 2009). 
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Tabela  4.2 - Especificações técnicas de diferentes giroscópios. 

Especificação técnica Giroscópios da IMU Astrix 200 ADXRS610 

Tipo de giroscópio FOG MEMS 

Faixa de medição ±15º/s ±300º/s 

ARW 0,0001º/√h 3º/√h 

Sinal de saída 
comunicação serial: 
1553B ou RS422 

sinal analógico: 
0 a 5V 

Temperatura de operação -20 a 60ºC -40 a 150ºC 

Resistência a impactos até 1200g até 2000g 

Dissipação de potência 6W 25mW 

Peso 4,8kg <0,5g 

Dimensões físicas diâmetro: 330mm; altura: 280mm 7mm x 7mm x 3mm 

Custo alto baixo 

 

Pela tabela, observa-se que os giroscópios MEMS possuem algumas características 

superiores aos FOGs: são mais compactos, leves e resistentes a impactos, apresentam maiores 

faixas de medição e temperatura de operação, e têm baixa dissipação de potência. No entanto, 

os FOGs se destacam por seu baixíssimo ARW (Angle Random Walk) que é uma 

característica relacionada à amplitude do ruído presente no sinal de velocidade angular 

medido pelo sensor, a qual influencia diretamente na determinação da posição angular, devido 

à necessidade de integração do sinal de velocidade (STOCKWELL, 2003). Além disso, o 

princípio de funcionamento dos FOGs não emprega partes móveis e são mais estáveis com 

relação ao tempo e a temperatura, contribuindo para a qualidade do sinal do sensor. 

Apesar dos MEMS possuírem um ARW bem superior ao dos FOGs, isso não 

inviabiliza o seu emprego para a estimação da posição angular do veículo, porém, pode acabar 

restringindo o tempo de utilização do sinal do giroscópio (o erro de posição angular tende a 

aumentar com o tempo, devido às operações de integração numérica). 

Neste trabalho, optou-se por utilizar giroscópios MEMS para auxiliar no controle do 

ângulo de guinada do veículo, pois eles possuem dimensões físicas reduzidas que permitem 

sua instalação no compartimento da eletrônica embarcada do ROVFURG-II, são capazes de 

medir velocidades angulares consideráveis e são bastante acessíveis do ponto de vista 

econômico, conservando essa característica do ROVFURG-II. Experimentos com esse 

giroscópio serão realizados para verificar se a precisão do mesmo é aceitável (devido ao seu 

ARW) para a estimação do ângulo de guinada do veículo. 
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4.3.2 Características 

O sensor de rotação escolhido foi o giroscópio MEMS modelo ADXRS610, produzido 

pela Analog Devices. Uma placa de avaliação desse sensor foi adquirida por importação e 

custou cerca de R$130,00 (aquisição em fevereiro de 2011). A Figura  4.15 apresenta a placa 

de avaliação desse componente. 

 

Figura  4.15 - Placa de avaliação do giroscópio ADXRS610. 

As principais características desse sensor são (ANALOG DEVICES, 2010): 

• sensor de temperatura integrado ao chip com sinal externo; 

• faixa de medição de velocidade angular de -300°/s a 300°/s; 

• tensão de alimentação de 5V; 

• sinal de saída para velocidade angular nula com 2,5V; 

• sensibilidade de 6mV/°/s. 

 

Assim como o sensor de pressão, a tensão de alimentação e a faixa de variação do 

sinal de saída desse giroscópio também são compatíveis com as utilizadas pelo CAD do 

microcontrolador do veículo, o que facilita a integração desses componentes. 

Esse giroscópio possui um sensor de temperatura integrado com sinal disponível. Com 

esse sinal é feita uma correção do valor de offset de velocidade angular de acordo com a 

temperatura corrente do sensor. Essa correção é feita de maneira semelhante ao descrito em 

Weinberg (2009). 

Esse componente fornece em sua saída uma tensão proporcional à velocidade angular 

a qual está sendo submetido. Assim, a posição angular para a lei de controle (movimento de 

guinada), somente é obtida após uma integração numérica do sinal de velocidade. Portanto, a 

correção em função da temperatura citada anteriormente é fundamental para reduzir erros de 

deriva em razão da integração do sinal do giroscópio para gerar a posição angular. 
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4.3.3 Calibração e resultados 

Para fins de verificação do funcionamento e calibração do sensor foram realizados 

alguns ensaios experimentais. Nesses testes, a placa de avaliação do giroscópio foi instalada 

em uma matriz de contatos e conectada a um circuito para aquisição de dados. O sistema de 

aquisição utilizado foi desenvolvido em Kuhn (2005). Esse sistema encarrega-se de ler 

continuamente o sinal do sensor (100 leituras por segundo) e enviá-lo para um computador 

através da porta serial. No computador, um programa coleta esses dados e armazena-os em 

disco rígido para posterior análise. O diagrama esquemático do circuito eletrônico do sistema 

de aquisição de dados está disponível no Anexo A desta dissertação. 

Após iniciado o processo de aquisição de dados, a matriz de contatos foi sendo 

submetida às seguintes posições angulares: 0°, 90°, 180°, 270°, 360°, 270°, 180°, 90°, 0°,  

-90°, -180°, -270°, -360°, -270°, -180°, -90°, 0°, 90°, 0°, -90° e 0°. Ao término dessa 

sequência, o sensor foi submetido a vibrações e movimentos aleatórios antes de, finalmente, 

ser reposicionado em 0° (orientação inicial). Para se ter certeza dos ângulos retos impostos 

utilizou-se um anteparo fixo como base de apoio para as laterais da matriz de contatos. A 

Figura  4.16 apresenta as quatro diferentes posições angulares que a placa de avaliação do 

sensor assumiu ao longo do experimento. 

 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

Figura  4.16 - Posições angulares do giroscópio: (a) 0°, (b) 90°, (c) 180° e (d) 270°. 

O experimento acima foi repetido três vezes e os sinais capturados (velocidades 

angulares) foram integrados numericamente para verificar se as posições angulares obtidas 

são compatíveis com as impostas. Esses resultados são apresentados nas Figuras   4.17 a   4.22. 

Observa-se que, antes do término da amostragem, o sinal de posição retorna 

praticamente para a posição inicial nula (o erro permanece inferior a 0,4°) mesmo depois de o 

sensor ser submetido às vibrações e movimentos aleatórios. 
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Figura  4.17 - Velocidade angular do primeiro experimento. 

 

Figura  4.18 - Velocidade angular do segundo experimento. 

 

Figura  4.19 - Velocidade angular do terceiro experimento. 
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Figura  4.20 - Posição angular do primeiro experimento. 

 

Figura  4.21 - Posição angular do segundo experimento. 

 

Figura  4.22 - Posição angular do terceiro experimento. 
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Percebe-se que os sinais de posição angular apresentam pequenos erros, mas que 

tendem a aumentar com o decorrer do tempo, devido à operação de integração numérica e, 

principalmente, ao ARW (STOCKWELL, 2003). Após um minuto de integração, o maior erro 

de posicionamento, dentre os três experimentos, foi de 3,45°, valor aceitável para as 

aplicações de inspeção do ROVFURG-II. 

 

4.3.4 Considerações sobre o sistema de ventilação interno do veículo 

O sistema de ventilação interno do ROVFURG-II é composto por dois coolers que, 

operando ininterruptamente, atenuam elevações de temperatura no compartimento da 

eletrônica embarcada, preservando a integridade dos componentes eletrônicos. 

Após a instalação do sensor de rotação no robô, percebeu-se que as vibrações 

mecânicas geradas pelos ventiladores estavam sendo capturadas pelo giroscópio, interferindo 

na medição das velocidades angulares do veículo. Para demonstrar esse problema, manteve-se 

o veículo imóvel, fora da água, e capturou-se o sinal do sensor durante dez segundos. 

Idealmente, esse sinal deveria ser nulo, pois o veículo não estava sendo submetido a qualquer 

tipo de movimento. Porém, na prática é comum que ele apresente um ruído branco de baixa 

amplitude, ocasionado por características construtivas do próprio sensor, como o ARW 

(STOCKWELL, 2003) ou por erros de conversão analógico-digital do sistema aquisição de 

dados. A Figura  4.23 mostra o sinal do sensor capturado com os coolers operando. 

Foram realizadas mais duas capturas com o veículo fora da água, imóvel. Os 

resultados das três capturas são apresentados na Figura  4.24, em um mesmo gráfico. 

O sinal de velocidade angular fornecido pelo sensor será, durante o controle em malha 

fechada do movimento de guinada, integrado numericamente para obtenção da posição 

angular. Assim, para verificação da influência desse ruído no sinal de posição angular, 

integraram-se os sinais da Figura  4.24, obtendo como resultado os sinais apresentados na 

Figura  4.25. 

A vibração mecânica gerada pelo sistema de resfriamento é capturada pelo giroscópio, 

fazendo com que o sinal de velocidade entregue pelo sensor apresente um ruído que, após a 

integração numérica, acaba causando um erro de posicionamento ao longo do tempo, 

conforme mostrado na Figura  4.25 em que os sinais de posição deveriam se manter muito 

próximos de zero. 
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Figura  4.23 - Sinal do giroscópio com os coolers operando. 

 

Figura  4.24 - Sinais das três capturas do sinal do giroscópio com os coolers operando. 

 

Figura  4.25 - Posições angulares obtidas com os coolers operando. 
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Alguns artifícios foram utilizados na tentativa de atenuar esse ruído, como: 

identificação de frequências de ressonância, inserção de amortecedores de vibração em torno 

dos ventiladores e aplicação de alguns filtros digitais. Apesar disso, nenhuma das tentativas 

surtiu efeito significativo. 

Para eliminação desse problema resolveu-se, então, não permitir mais que os coolers 

operassem ininterruptamente, condicionando o seu funcionamento quando a temperatura for 

superior a um determinado valor. Isso pode ser feito, uma vez que a dissipação de potência 

pelos circuitos não é alta e, além disso, a temperatura da água do ambiente externo auxilia no 

processo de resfriamento dos circuitos. Então, com os ventiladores desligados, capturou-se o 

sinal do giroscópio com o veículo fora da água, obtendo-se os sinais da Figura  4.26. 

Foram realizadas mais duas capturas com os coolers desativados. Os resultados das 

três capturas são apresentados na Figura  4.27, em um mesmo gráfico. Integrando-se esses 

sinais de velocidade, obtêm-se os sinais de posição mostrados na Figura  4.28. 

Comparando-se as velocidades angulares capturadas com os ventiladores ligados, 

Figura  4.24, e com os ventiladores desligados, Figura  4.27, fica nítida a interferência causada 

pelo sistema de resfriamento. No primeiro caso os picos no sinal de velocidade ultrapassam 

20°/s, enquanto que, no segundo caso eles não chegam a 5°/s. Os picos, com os coolers 

desligados, podem estar relacionados às características construtivas do próprio sensor ou por 

erros de conversão analógico-digital do sistema de aquisição de dados. 

As Figuras   4.25 e   4.28 permitem verificar os desvios de posicionamento gerados pela 

vibração do sistema de resfriamento. Com os coolers ligados, a diferença entre os maiores 

desvios fica em torno de 7,2°, enquanto que, com eles desligados essa diferença cai para 2,5°, 

apresentando uma redução significativa no erro de posição angular. 

Durante todos os experimentos que serão apresentados no decorrer deste trabalho, a 

temperatura dos circuitos atingiu valores máximos inferiores a 45°C. Por essa razão, o sistema 

de resfriamento não precisou ser acionado, permanecendo sempre desligado, pois os 

componentes eletrônicos empregados no ROVFURG-II suportam temperaturas de 80°C. Com 

isso, o sistema de resfriamento não interferiu nas medições efetuadas pelo giroscópio. 
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Figura  4.26 - Sinal do giroscópio com os coolers desligados. 

 

Figura  4.27 - Sinais das três capturas do sinal do giroscópio com os coolers desligados. 

 

Figura  4.28 - Posições angulares obtidas com os coolers desligados. 
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4.4 CÂMERA DE VÍDEO 

4.4.1 Introdução 

Conforme mencionado no início deste capítulo, pretende-se controlar automaticamente 

os movimentos de oscilação, guinada e avanço do ROVFURG-II, permanecendo somente o 

movimento de balanço sem controle (os movimentos de arfagem e rolamento são controlados 

passivamente pelos torques restauradores), devido à ausência de atuadores laterais. Com isso, 

algumas tarefas de inspeção subaquáticas podem ser automatizadas, reduzindo a ocorrência de 

erros, tempo de trabalho e, consequentemente, custos envolvidos no processo. 

Um sensor de profundidade repassa o sinal para o controle do movimento de oscilação 

e um sensor de rotação fornece um sinal para o controle do movimento de guinada do veículo. 

Diferentemente desses casos, a informação para controle do movimento de avanço não é 

proveniente de um sensor específico para medição de uma grandeza, mas das imagens 

capturadas pela câmera de vídeo embarcada do ROVFURG-II. 

O controle do movimento de avanço é baseado na distância da estrutura observada até 

o veículo. Para isso, técnicas de visão computacional são aplicadas às imagens capturadas 

pela câmera de vídeo, de forma a identificar padrões geométricos conhecidos na estrutura 

alvo. Uma vez que o algoritmo tenha identificado a estrutura, a distância da mesma em 

relação ao ROV pode ser estimada a partir do seu tamanho na imagem capturada (número de 

pixels) e de seu tamanho real (informação previamente conhecida). 

Desse modo, a câmera de vídeo, em conjunto com o algoritmo de processamento de 

imagens, acaba desempenhando um papel semelhante ao de um sensor de proximidade, 

fornecendo uma informação de distância para que seja possível o controle em malha fechada 

do movimento de avanço. 

 

4.4.2 Características 

A câmera utilizada foi apresentada na Figura  2.3, modelo Typhoon, produzida pela 

Tritech International. Suas principais características técnicas foram descritas na seção  2.3. 

No decorrer deste trabalho, as imagens foram processadas com uma resolução de 

320 x 240 pixels, apesar da câmera capturá-las com 640 x 480 pixels, para reduzir o custo 

computacional e permitir que o processamento das imagens seja feito em tempo real, dentro 

da malha de controle (período de amostragem de 100ms). O sistema de foco automático 

permaneceu sempre ligado e o zoom óptico não foi acionado em nenhum momento. 
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Lembra-se, ainda, que a câmera não possui nenhum tipo de movimento em relação ao 

robô, sendo fixa à sua estrutura metálica e voltada para a parte posterior, isto é, as imagens 

capturadas são as que estão diante do veículo. 

 

4.4.3 Calibração e resultados 

Um experimento prático foi realizado para se levantar a curva de resposta da câmera. 

Nesse experimento utilizou-se, como estrutura alvo, a mesma barra metálica tubular com 

32mm de diâmetro externo que foi utilizada nos experimentos com o joystick de controle 

(seção  3.3), a qual é mostrada na Figura  4.29. O ensaio foi feito com o ROV submerso, de 

modo que os efeitos da refração da luz na água fossem considerados. 

 

Figura  4.29 - Barra metálica tubular com 32mm de diâmetro. 

Inicialmente, a estrutura foi manualmente posicionada rente à câmera de vídeo, de 

forma perpendicular e capturou-se a imagem da câmera. Na sequência, a estrutura foi afastada 

a uma distância de 5cm da câmera e realizou-se uma nova captura de imagem. Esse 

procedimento foi realizado para as distâncias apresentadas na Tabela  4.3. Para cada imagem 

capturada nesse experimento, levantou-se o número de pixels referente ao diâmetro da 

estrutura, por exemplo: a Figura  4.29 é a imagem capturada a uma distância de 15cm, nela o 

diâmetro tem 41 pixels (a estrutura apresenta um pequeno grau de inclinação nas imagens 

devido a seu posicionamento manual, porém, essa inclinação não interfere nas informações 

analisadas). Os resultados desse levantamento são apresentados na Tabela  4.3 e, de forma 

gráfica, na Figura  4.30. 

Tabela  4.3 - Levantamento do número de pixels referente ao diâmetro da barra metálica 

tubular nas imagens capturadas a diferentes distâncias em relação à câmera. 

Distância até a 
câmera (cm) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 

Diâmetro 
(pixels) 

90 61 50 41 34 30 26 23 21 19 18 16 15 13 12 11 10 
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Figura  4.30 - Relação pixels x distância levantada experimentalmente. 

A Equação  4.1, proveniente da óptica, relaciona a distância real ( rd ) com o diâmetro 

medido em pixels ( pxl ). A partir dessa equação e da curva de resposta da Figura  4.30, 

utilizou-se o método dos mínimos quadrados para encontrar os valores de 1k  e 2k , visando 

obter o melhor ajustamento com relação à curva levantada experimentalmente. 

 
px

r l

k
kd 2

1 +=  ( 4.1)

Os resultados obtidos foram: 1k = -11,9015 e 2k = 1.083,2887. A Figura  4.31 

apresenta, em um mesmo gráfico, a curva de resposta levantada experimentalmente e a curva 

de resposta obtida com o uso da Equação  4.1. 

 

Figura  4.31 - Respostas da câmera levantadas experimentalmente e com a Equação  4.1. 
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Para uma melhor visualização apresenta-se, na Figura  4.32, o sinal de erro da curva 

obtida com a Equação  4.1 em relação à curva levantada experimentalmente. Nessa figura, 

percebe-se a que curva obtida com a equação se aproxima consideravelmente da experimental 

e, por esse motivo, essa equação foi adotada como modelo matemático para o cálculo em 

tempo real da distância da estrutura em relação ao veículo, a partir da imagem capturada pela 

câmera de vídeo. Lembrando que, os resultados apresentados na Figura  4.31 foram aferidos a 

partir de imagens com resolução de 320 x 240 pixels e para uma barra metálica tubular com 

32mm de diâmetro externo. Porém, poderiam ter sido aferidos para estruturas semelhantes, 

como: cabos elétricos, de telecomunicações, canos, dutos, etc. 

 

Figura  4.32 - Erro da curva obtida com a Equação  4.1 em relação à curva experimental. 

 



5. CONTROLE AUTOMÁTICO 

5.1 INTRODUÇÃO 

Para que o controle automático de posição e orientação do veículo seja possível, 

necessita-se incorporar os sensores abordados no Capítulo  4 (sensor de pressão e giroscópio) 

à eletrônica embarcada do veículo, bem como, atualizar o software do microcontrolador para 

a correta leitura desses componentes. 

Devido à necessidade de processamento em tempo real das imagens capturadas pela 

câmera de vídeo (geração do sinal de distância da estrutura alvo em relação ao veículo), 

optou-se por realizar todo o processamento dos sinais externamente ao veículo, em um 

computador na superfície. 

Nesse computador, um programa de controle se comunica continuamente com o ROV. 

Sua principal função é receber os dados do veículo, imagens da câmera e sinais dos sensores, 

processá-los segundo as leis de controle e enviar ao robô os comandos de acionamento dos 

propulsores. É importante lembrar que o controle automático de posição e orientação do 

veículo é realizado sem o conhecimento de um modelo dinâmico do robô. 

 

5.2 ELETRÔNICA EMBARCADA 

Os circuitos eletrônicos do ROVFURG-II tiveram de sofrer algumas modificações 

para incorporação do sensor de pressão e do giroscópio, além disso, o acionamento do sistema 

de resfriamento tem que ser controlado pelo circuito, não mais operando de forma contínua e 

incondicional (geração de interferência no sinal do giroscópio). 

O diagrama esquemático completo da eletrônica embarcada do robô, já com as 

alterações necessárias, pode ser encontrado no Apêndice B desta dissertação. A Figura  5.1 

apresenta um diagrama em blocos simplificado desse circuito. 

Nesse diagrama, nota-se que o veículo se comunica externamente com o programa de 

controle que é executado em um computador na superfície. O sinal de vídeo da câmera 

embarcada é transportado pelo cabo umbilical até o computador. A alimentação elétrica 

externa fornece energia para a fonte de alimentação interna do veículo (fonte chaveada) a qual 

é encarregada do suprimento de energia elétrica para todos os periféricos do veículo. 

O microcontrolador mostrado na Figura  5.1 é responsável pela leitura e escrita de 

informações nos demais componentes. Na verdade, sua função é bem restrita, devido ao 
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processamento dos sinais ser feito no próprio programa de controle, na superfície. Com isso, o 

microcontrolador encarrega-se, principalmente, de monitorar e executar os comandos 

recebidos pela porta serial. Foram definidos apenas dois tipos de comandos: leitura e escrita. 

 

Figura  5.1 - Diagrama em blocos simplificado da eletrônica embarcada do ROVFURG-II. 

Um comando de leitura faz com que o microcontrolador realize uma leitura dos sinais 

de todos os sensores embarcados (profundidade, rotação, temperatura e infiltração de água) e 

os envie através da porta serial para o programa de controle. 

Um comando de escrita leva consigo informações acerca do acionamento dos 

dispositivos de saída do veículo. Assim, ao receber esse tipo de comando, o microcontrolador 

aciona as funções da câmera de vídeo (foco/zoom), ajusta a intensidade de brilho do sistema 

de iluminação, controla o resfriamento dos circuitos eletrônicos e aciona cada propulsor com 

sua respectiva velocidade e sentido de rotação. 

Após o recebimento de qualquer informação pela interface serial, o software do 

microcontrolador verifica a consistência dos dados e, somente após isso, eles são 

decodificados e tomados para análise. Esse mesmo procedimento é executado pelo programa 

de controle ao receber informações do veículo. 

Durante a operação de controle automático o programa no computador envia um 

comando de leitura, recebe os sinais dos sensores e as imagens da câmera, processa-os e envia 
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um comando de escrita contendo os novos valores das velocidades dos propulsores do 

veículo. Esse procedimento é repetido continuamente durante o seguimento da trajetória. 

Algumas situações específicas podem fazer com que o microcontrolador acione certos 

dispositivos do veículo, independente dos comandos do programa de controle: 

• quando a temperatura dos circuitos eletrônicos ultrapassa certo valor (em torno de 

60°C) e o sistema de resfriamento está desligado, o software do microcontrolador 

percebe tal situação, que pode colocar em risco a integridade dos componentes, e 

aciona os ventiladores, enviando uma mensagem de alerta para o programa de controle 

na superfície; 

• quando o sensor de infiltração de água detecta a presença de líquido no interior do 

compartimento com a eletrônica embarcada, o software do microcontrolador passa a 

ignorar os comandos do programa de controle, aciona os propulsores superiores para 

que o veículo retorne rapidamente à superfície e envia uma mensagem de alerta para o 

computador na superfície; 

• enquanto o programa de controle está operacional (não necessariamente 

executando o controle do veículo), periodicamente, são enviados comandos de leitura 

ao ROV para a atualização de informações na tela principal do programa. O software 

do microcontrolador usa esses comandos periódicos para monitorar a conexão de 

dados, isto é, se os dados na interface serial permanecerem ociosos por mais que um 

determinado tempo considera-se que a conexão foi perdida. Nessa condição, o 

microcontrolador aciona os propulsores superiores com uma velocidade baixa, de 

modo que o mesmo retorne à superfície mais rapidamente do que somente pelo efeito 

da flutuabilidade positiva. O veículo sai desse estado, automaticamente, mediante a 

recepção de um dado válido. 

 

5.3 PROGRAMA DE CONTROLE 

5.3.1 Descrição geral 

O programa de controle foi escrito em linguagem C++, utilizando o Bloodshed 

Dev-C++, de distribuição livre. O computador que executa essa aplicação possui as seguintes 

características: 

• processador Intel Celeron Dual-Core E1400 (2.00GHz), FSB de 800MHz; 

• memória RAM DDR2 de 4GB (400MHz); 

• placa-mãe Ecs Elitegroup G31T-M7 V1.0; 
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• placa de vídeo Intel G33/G31 Express Chipset Family (256MB de memória); 

• placa de captura de vídeo KWorld PVR-TV 7131; 

• sistema operacional Microsoft Windows XP SP3; 

• conversor RS-232/RS-485 Hexin HXSP-485B. 

 

A Figura  5.2 apresenta um diagrama em blocos simplificado do programa de controle 

desenvolvido para o controle do ROVFURG-II. 

 

Figura  5.2 - Diagrama em blocos simplificado do programa de controle. 

Antes que o controle automático seja colocado em funcionamento, deve-se definir no 

programa a trajetória de referência desejada para o veículo. Essa referência deve conter as 

informações dos movimentos de avanço, oscilação e guinada (graus de liberdade controlados 

pelo programa) definidas em todos os instantes de tempo ao longo do controle. 

Uma vez definida a trajetória, pode-se colocar o veículo em controle automático. 

Durante essa operação, o programa fica continuamente trocando informações com o 

ROVFURG-II. Em um primeiro momento, a aplicação de controle envia um comando de 

leitura para o robô, o qual retorna com a leitura dos sinais de profundidade e rotação. Em 

seguida, as imagens capturadas pela câmera de vídeo são processadas pelo bloco 

“processamento de imagem”, o qual identifica padrões geométricos conhecidos na estrutura 
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alvo e fornece uma medida de distância da mesma em relação ao veículo. A partir desse 

momento, o bloco “processamento dos sinais e leis de controle” processa as três grandezas 

físicas medidas (profundidade, velocidade angular e distância até a estrutura) e a trajetória de 

referência, analisa os erros de posicionamento e, segundo as leis de controle, calcula os sinais 

dos propulsores do veículo para a correção desses desvios de posição. Então, esses sinais são 

codificados e encaminhados ao veículo por meio de um comando de escrita. Essa malha de 

controle é repetida com um período de amostragem fixo de 100ms durante o seguimento de 

trajetória. 

Após o término de uma operação de leitura, o programa de controle verifica a 

integridade das informações recebidas do veículo e, somente após isso, os dados são 

decodificados para obtenção dos sinais de profundidade, velocidade angular, temperatura e 

infiltração de água. 

Os sinais de temperatura e infiltração de água são analisados continuamente pelo 

programa. Quando uma situação de superaquecimento é detectada, o programa envia um 

comando de escrita para o veículo solicitando que o sistema de resfriamento seja ativado. Por 

outro lado, quando há infiltração de água no compartimento com os circuitos eletrônicos, um 

comando de escrita é enviado ao veículo fazendo com que ele retorne rapidamente para a 

superfície. Ambas as situações são monitoradas, também, pelo circuito eletrônico do ROV e 

geram uma mensagem de advertência ao operador. 

O sinal de temperatura é utilizado, ainda, para fazer uma correção, em tempo real, do 

valor de offset do sinal de velocidade angular, de forma a diminuir os erros de deriva em razão 

da integração do sinal do giroscópio, conforme descrito na seção  4.3.2. 

As seções subsequentes desse capítulo descrevem o funcionamento dos blocos 

“processamento dos sinais e leis de controle” e “processamento de imagem” do programa de 

controle. 

 

5.3.2 Processamento dos sinais e leis de controle 

O bloco “processamento dos sinais e leis de controle” da Figura  5.2 é apresentado em 

detalhes na Figura  5.3. 

Observa-se, na Figura  5.3, que cada um dos sinais das grandezas físicas de entrada 

passa primeiramente através de um filtro passa baixa (filtro PB). Esses filtros têm como 

finalidade eliminar ruídos de alta frequência e amplitude que podem surgir durante a operação 

normal dos circuitos. 
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Figura  5.3 - Bloco de processamento de sinais e leis de controle. 

O sinal de saída do controlador de profundidade (ou ) segue diretamente para os 

propulsores superiores, pois eles são responsáveis somente pelo movimento de oscilação do 

veículo, conforme descrito na seção 2.2. Esse movimento é desenvolvido quando os dois 

atuadores superiores são acionados com a mesma velocidade e mesmo sentido de rotação. 

Diferentemente dos propulsores superiores, os atuadores horizontais são acionados por 

uma combinação de sinais de dois controladores: movimento de avanço (au ) e movimento de 

guinada ( gu ). Esses sinais precisam ser combinados, pois os atuadores horizontais são 

responsáveis por ambos os movimentos. 

Ao acionar os dois propulsores horizontais com a mesma velocidade e sentido, o 

veículo realizará um movimento de avanço, no entanto, se os propulsores forem acionados 

com a mesma velocidade, mas em sentidos opostos, o veículo descreverá um movimento de 

rotação em torno do eixo vertical (movimento de guinada), devido ao torque gerado sobre 

esse eixo. Existe, ainda, a possibilidade de um movimento simultâneo de avanço e guinada, 

feito através do acionamento desses propulsores com velocidades diferentes. Essa última 

técnica de acionamento é utilizada pelo programa de controle apresentado na Figura  5.3. 
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Neste trabalho foi desconsiderada a não-linearidade presente na curva de resposta dos 

atuadores (Figura  2.6), pois como será visto no Capítulo  6, os propulsores praticamente não 

operam naquela região (próxima a saturação). 

 

5.3.3 Controladores 

O controle do movimento de oscilação é feito por um controlador do tipo 

proporcional, integral e derivativo (PID). Nesse controlador, foi utilizada uma janela de 

esquecimento na componente integral para evitar problemas com instabilidade, os quais 

podem aparecer principalmente quando se utilizam degraus como trajetórias de referência 

(GOMES; BIER, 1998). Essa janela consiste em avaliar apenas N pontos para compor o 

somatório de erros da componente integral. A utilização do PID com a janela de 

esquecimento tem a vantagem de agregar mais estabilidade à implementação do controle 

discreto, além de acrescentar um parâmetro (tamanho da janela) como possibilidade de 

projeto. A Figura  5.4 apresenta um diagrama desse controlador e a sua expressão matemática 

discretizada é apresentada na Equação  5.1. 

 

Figura  5.4 - Controlador do movimento de oscilação. 
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onde: 

)( ko tu  é o sinal de saída do controlador do movimento de oscilação no instante atual; 

oKp , oKi  e oKd  são os ganhos proporcional, integral e derivativo, respectivamente, 

do controlador do movimento de oscilação; 

)( ko te  é o sinal de erro de profundidade amostrado no instante atual; 
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oN  é o número de elementos da janela de esquecimento do controlador do movimento 

de oscilação; 

∑
−+=

k

Nki
io

o

te
1

)(  é o somatório das últimas oN  amostras do sinal de erro de profundidade; 

)( 1−ko te  é o sinal de erro de profundidade no instante de amostragem anterior; 

T  é o período de amostragem. 

 

O sinal de velocidade angular, proveniente do giroscópio, apresenta um ruído de baixa 

amplitude devido a características do próprio sensor, conforme se verifica na Figura  4.27. 

Para atenuar esse ruído utiliza-se, após o filtro PB, um filtro de valor médio, conforme 

demonstra a Figura  5.3. O sinal filtrado é, então, integrado numericamente para obtenção da 

posição angular, a qual segue para comparação com a trajetória de referência gerando o sinal 

de erro que é processado pelo algoritmo de controle. O controlador do ângulo de guinada 

implementado foi um proporcional e derivativo (PD), pois apresentou um bom desempenho e 

estabilidade no seguimento de referências constantes (adequado para tarefas de supervisão 

que necessitem manter a atitude do veículo constante). A Figura  5.5 apresenta um diagrama 

desse controlador e a sua expressão matemática discretizada é apresentada na Equação  5.2. 

 

Figura  5.5 - Controlador do movimento de guinada. 
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onde: 

)( kg tu  é o sinal de saída do controlador do movimento de guinada no instante atual; 

gKp  e gKd  são os ganhos proporcional e derivativo, respectivamente, do controlador 

do movimento de guinada; 

)( kg te  é o sinal de erro do ângulo de guinada amostrado no instante atual; 

)( 1−kg te  é o sinal de erro do ângulo de guinada no instante de amostragem anterior. 
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O movimento de avanço é controlado a partir da distância do ROV até a estrutura 

submersa que está sendo observada. Essa informação é obtida após processamento das 

imagens capturadas pela câmera de vídeo embarcada. O controlador do movimento de avanço 

possui o mesmo algoritmo do controlador do movimento de oscilação, isto é, um PID com 

janela de esquecimento na componente integral. A Figura  5.6 apresenta um diagrama desse 

controlador e a sua expressão matemática discretizada é apresentada na Equação  5.3. 

 

Figura  5.6 - Controlador do movimento de avanço. 
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onde: 

)( ka tu  é o sinal de saída do controlador do movimento de avanço no instante atual; 

aKp , aKi  e aKd  são os ganhos proporcional, integral e derivativo, respectivamente, 

do controlador do movimento de avanço; 

)( ka te  é o sinal de erro de distância até a estrutura amostrado no instante atual; 

aN  é o número de elementos da janela de esquecimento do controlador do movimento 

de avanço; 
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)(  é o somatório das últimas aN  amostras do sinal de erro de distância; 

)( 1−ka te  é o sinal de erro de distância no instante de amostragem anterior. 

 

5.3.4 Processamento de imagens 

Neste trabalho, utilizou-se a biblioteca OpenCV para a manipulação das imagens, pois 

ela já dispõe de inúmeras funcionalidades, escritas em C/C++, para captura e reconhecimento 

de padrões, sua utilização é simples e possibilita o processamento das imagens em tempo real. 
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Essa biblioteca possui código aberto e é desenvolvida pela Intel Corporation. Uma descrição 

completa das funções dessa biblioteca pode ser encontrada em Bradski e Kaehler (2008). 

O algoritmo aqui apresentado foi projetado e testado para uma situação bem 

específica. A estrutura alvo utilizada nos experimentos é a mesma que se tomou como base 

para o levantamento da curva de resposta da câmera, ou seja, a barra metálica tubular com 

32mm de diâmetro externo (Figura  4.29). Dessa forma, pode-se utilizar a Equação  4.1 para 

fazer a conversão do diâmetro da estrutura nas imagens (medida em pixels) para a distância 

real do veículo até a estrutura (medida em metros). 

Salienta-se que, o desenvolvimento deste algoritmo se deu a partir das imagens 

capturadas exclusivamente pela câmera do ROVFURG-II. Nesse caso específico, as imagens 

foram obtidas de inspeções subaquáticas, realizadas durante o dia, em uma piscina, isto é, em 

um ambiente controlado com características que acabam auxiliando a identificação da 

estrutura. Nessa situação, a água possui um nível de turbidez muito baixo, a iluminação 

natural do ambiente, aliada à baixa profundidade, dispensa a necessidade de acionamento do 

sistema de iluminação do veículo, a estrutura alvo não tem seus contornos alterados pela ação 

natural do ambiente marinho, etc. Todos esses fatores contribuem para a visualização e 

identificação da estrutura nesse ambiente. 

Este trabalho não se detém no refinamento ou na melhoria das técnicas de 

identificação estruturais em função das variações ambientais ou das formas geométricas do 

alvo, mas na realização do controle em malha fechada a partir das imagens capturadas pela 

câmera de vídeo do veículo. 

A Figura  5.7 apresenta detalhes do bloco “processamento de imagem” da Figura  5.2, 

ou seja, o algoritmo utilizado para análise das imagens capturadas pela câmera do 

ROVFURG-II. As alterações nas imagens, ao longo do processamento, são apresentadas na 

Figura  5.8. 

Inicialmente, as imagens da câmera são recebidas por uma placa de captura de vídeo. 

Essa placa é acessada por rotinas da biblioteca OpenCV que permitem ao programa 

desenvolvido em C, utilizando como IDE o Dev-C++, manipular essas imagens. 

Uma vez que a imagem está disponível, ela é redimensionada de 640 x 480 pixels para 

320 x 240 pixels através de interpolação bilinear (BRADSKI; KAEHLER, 2008). Essa 

redução de tamanho diminui o tempo de processamento, pois a cada iteração da malha de 

controle uma quantidade quatro vezes menor de pixels será analisada. Na sequência, a 

imagem redimensionada é convertida para tons de cinza, perdendo suas características de cor. 

Esses dois procedimentos iniciais reduzem significativamente o custo computacional e são 
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essenciais para que o programa de controle não comprometa o desempenho do sistema 

(período de amostragem de 100ms). A Figura  5.8(a) apresenta a imagem redimensionada e a 

Figura  5.8(b) a imagem redimensionada após a conversão para tons de cinza. 

 

Figura  5.7 - Algoritmo de processamento das imagens capturadas pela câmera. 

   
(a) (b) (c) 

  

 

(d) (e)  

Figura  5.8 - Etapas do processamento de imagem: (a) imagem original redimensionada, 

(b) tons de cinza, (c) detecção de bordas, (d) dilatação e (e) retas paralelas. 

O próximo passo é a utilização de um detector de bordas, ou arestas. Nesse caso, 

aplicou-se às imagens em tons de cinza, uma função da biblioteca OpenCV que implementa o 
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algoritmo Canny para detecção de bordas. Esse operador produz como saída uma imagem 

com as posições das descontinuidades de intensidade detectadas (LIMA et al., 2008). O 

resultado desse processamento é mostrado na Figura  5.8(c). 

Para auxiliar o processo seguinte, de detecção de linhas, um operador morfológico de 

dilatação é aplicado para realçar as bordas encontradas pelo Canny. A Figura  5.8(d) apresenta 

a imagem resultante desse operador. 

Após o realce por dilatação, utiliza-se a transformada de Hough como operador para 

detecção de linhas. Nesse processo, pixels são convertidos em retas e, então, os pontos de 

interseção entre elas são localizados e agrupados em segmentos de reta (PEDRINI; 

SCHWARTZ, 2007). A partir dessa informação, procuram-se os maiores segmentos de reta 

que sejam paralelos entre si (equivalentes aos contornos da estrutura) e traçam-se duas retas 

paralelas ao longo deles. Essas duas retas podem ser vistas na Figura  5.8(e) em que estão 

destacadas na cor azul. 

A distância em pixels entre essas duas retas paralelas corresponde ao diâmetro externo 

da barra metálica (32mm). Assim, a distância da estrutura em relação ao veículo pode ser 

obtida com a Equação  4.1. 

No caso de falha na identificação da estrutura, a medida de distância não é atualizada, 

permanecendo com o valor da última detecção válida. O presente algoritmo não prevê 

situações em que a estrutura desapareça do campo de visão da câmera, gerando, nesses casos, 

informações incoerentes. 

Como mencionado, o sistema foi projetado para uma situação bem específica, sendo 

que, para outros tipos de estruturas e ambientes subaquáticos, fica clara a necessidade de 

modificações e ajustes no programa de processamento de imagens. Em aplicações de maior 

complexidade, é comum a utilização de filtros de Kalman para a estimação da posição da 

estrutura (ASIF; ARSHAD; YAHYA, 2006; KARRAS; LOIZOU; KYRIAKOPOULOS, 

2011), assim como de outros métodos de processamento de imagens como filtros de partículas 

(WIRTH, 2007) e controle não-linear M. (NARIMANI; NAZEM; LOUEIPOUR, 2009). 



6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

6.1 METODOLOGIA 

Os ensaios experimentais com o ROVFURG-II foram realizados durante o dia em uma 

piscina coberta com 1,4m de profundidade. Isso significa que o veículo não estava sujeito a 

distúrbios ambientais representados pelas ondas, correntes oceânicas e ventos. A pequena 

profundidade, a iluminação natural do ambiente e o baixo grau de turbidez da água, permitem 

excelentes condições de visibilidade do meio aquático e da estrutura que está sendo observada 

e, consequentemente, auxiliam o algoritmo de processamento de imagens na identificação do 

alvo. Nessa situação, os efeitos de tração do cabo umbilical diminuem consideravelmente, não 

acrescentando dificuldades extras ao sistema de controle. 

A estrutura alvo utilizada é a mesma que serviu para o desenvolvimento e ajuste do 

algoritmo de processamento de imagens, isto é, uma barra metálica tubular com 32mm de 

diâmetro externo. Com isso, a Equação  4.1 pode ser utilizada para se obter a distância dessa 

estrutura até o veículo. Lembra-se que, essa estrutura não foi exposta ao ambiente marinho 

por longos períodos de tempo, o que poderia ter provocado mudanças em sua forma 

geométrica, mais especificamente em seus contornos externos, devido à ação natural da fauna 

e da flora de ambientes naturais. 

Durante todos os experimentos, o sistema de resfriamento permaneceu desligado, visto 

que a temperatura dos circuitos eletrônicos não atingiu níveis preocupantes (a temperatura se 

manteve inferior a 45°C, enquanto que os circuitos suportam temperaturas de 80°C). O 

sistema de iluminação não foi utilizado, pois a iluminação natural do ambiente já era 

satisfatória. As funcionalidades de zoom e foco manual da câmera de vídeo também não 

foram utilizadas, pois esses ajustes não foram levados em consideração na curva de resposta 

da câmera. 

Os propulsores foram acionados, através dos circuitos de potência do veículo, com 

modulação por largura de pulso (PWM - Pulse Width Modulation). Dessa maneira, foram 

aplicadas tensões médias de até 19,2V aos atuadores (ciclo ativo do PWM em 80% com uma 

tensão de 24V), estando dentro de seus limites de operação (SEABOTIX, 2007). Recorda-se 

que, a não-linearidade presente na curva de resposta dos propulsores (Figura  2.6) foi 

desconsiderada, de modo que, cada atuador produz um empuxo máximo de 10,67N quando 

submetido a uma tensão de 19,2V. 
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O tempo de processamento das informações dos sensores e das imagens da câmera de 

vídeo é variável, mas se manteve menor do que o período de amostragem de 100ms, não 

influenciando no desempenho do sistema de controle. 

Para o controle automático do veículo nos três DOFs, partiu-se do desenvolvimento e 

ajuste dos controladores de forma individual, testando-se um único controlador por vez. Após 

isso, todos os controladores foram inseridos em uma única malha de controle para, então, 

serem submetidos ao seguimento de uma trajetória de referência com três graus de liberdade 

e, se necessário, terem seus parâmetros novamente sintonizados. 

O ajuste individual dos parâmetros de cada controlador foi feito através do método da 

tentativa e erro, uma vez que o modelo do sistema é desconhecido. 

Cada resultado experimental apresentado para os diferentes tipos de referências foi 

realizado em torno de cinco vezes, apresentando um bom nível de repetição, ou seja, 

resultados bem semelhantes. 

 

6.2 CONTROLE DO MOVIMENTO DE OSCILAÇÃO 

Conforme descrito na seção  5.3.3, o controlador utilizado para o movimento de 

oscilação, controle de profundidade, foi um PID com janela de esquecimento na componente 

integral. A seguir serão descritos dois experimentos realizados com esse controlador, um com 

referência constante e outro com referência tipo rampa. 

O primeiro experimento teve como propósito verificar a velocidade de resposta do 

controlador diante de uma perturbação externa. Para tanto, definiu-se uma trajetória de 

referência constante e, durante a ação de controle, submeteu-se o robô a uma força externa 

empurrando o ROV verticalmente em direção ao fundo da piscina. 

A Figura  6.1 apresenta a curva de resposta em profundidade desse experimento, a 

Figura  6.2 o sinal de erro correspondente e a Figura  6.3 o empuxo total desenvolvido pelos 

dois propulsores superiores. O instante de tempo ‘a’, destacado por uma linha tracejada nessas 

figuras, indica o momento de aplicação da perturbação externa. 

A partir das Figuras   6.1 e   6.2, verifica-se que o erro de posicionamento durante o 

seguimento da referência, antes do instante ‘a’, se mantém inferior a 3cm. Apesar desse erro 

chegar a ser perceptível visualmente ele é um resultado interessante do ponto de vista 

científico, pois esse desvio de posição está no limite da resolução do CAD do 

microcontrolador que faz a leitura do sensor de profundidade (eletrônica embarcada). 



Capítulo 6 - Resultados experimentais Página 74 de 105 
 

 

Figura  6.1 - Profundidade durante o controle do movimento de oscilação. 

 

Figura  6.2 - Erro de profundidade durante o controle do movimento de oscilação. 

 

Figura  6.3 - Empuxo total dos atuadores superiores durante o controle de profundidade. 
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A força aplicada ao veículo no instante ‘a’ chega a deslocá-lo 24cm de sua posição de 

equilíbrio. Esse deslocamento faz com que a saída do controlador fique saturada durante 0,5s, 

fazendo com que os propulsores superiores operem à plena potência na tentativa de corrigir 

esse erro de posição, conforme demonstrado na Figura  6.3. Contudo, aproximadamente 5s 

após a perturbação, o veículo volta a apresentar um erro de posicionamento pequeno. 

O segundo experimento foi feito com uma trajetória de referência do tipo rampa, a 

qual pode ser utilizada para a inspeção vertical automática da barra metálica. Nessa 

referência, o veículo parte da posição nula e percorre 60cm em 8s, depois percorre o caminho 

inverso até atingir a posição inicial. Essa trajetória é repetida continuamente e sempre com 

velocidade constante de 7,5cm/s. 

O movimento descrito pelo veículo, assim como a rampa de referência, pode ser 

visualizado na Figura  6.4. O sinal de erro de profundidade e o empuxo desenvolvido pelos 

propulsores superiores são apresentados nas Figuras   6.5 e   6.6, respectivamente. 

A partir desses resultados, fica clara a dificuldade do controlador em manter o veículo 

na trajetória estipulada, principalmente nos momentos em que há inversão no sentido de 

deslocamento do robô (8s, 16s, 24s e 32s), pois nessas ocasiões ele tem de lidar com o fluxo 

de água no sentido oposto e com a inércia do veículo. Observa-se, na Figura  6.5, que o erro de 

posicionamento nesses pontos críticos chega até 9cm, mas se mantém em torno de 5cm no 

restante da trajetória. 

Os propulsores superiores chegam a operar com 70% de sua potência máxima nos 

instantes de mudança no sentido de deslocamento, conforme pode ser visto na Figura  6.6. 

Uma observação interessante de ser feita é com relação ao sinal de profundidade do 

veículo, apresentado na Figura  6.4. Note que o movimento descrito pelo ROV durante a 

rampa, entre as inversões do sentido de movimento, representa a quantização do sinal de 

profundidade, isto é, os degraus resultantes da digitalização do sinal (TOCCI; WIDMER; 

MOSS, 2007). Isso ocorre devido à resolução do CAD (10 bits no presente caso) e a 

sensibilidade do sensor de profundidade (18,8mV/kPa ou 184,37mV por metro de coluna da 

água). Como uma resolução de 10 bits permite 1023 níveis diferentes de tensão, a variação 

mínima percebida pelo CAD é de 4,89mV (5V/1023). Assim, a menor variação de 

profundidade detectada é de aproximadamente 2,65cm. Essa variação pode ser vista na 

Figura  6.4 e, também, na Figura  6.2. Diante disso, pode-se dizer que os resultados obtidos em 

ambos os experimentos foram aceitáveis. 
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Figura  6.4 - Profundidade durante o controle do movimento de oscilação. 

 

Figura  6.5 - Erro de profundidade durante o controle do movimento de oscilação. 

 

Figura  6.6 - Empuxo total dos atuadores superiores durante o controle de profundidade. 
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Os resultados do controle do movimento de oscilação foram obtidos com os seguintes 

parâmetros do controlador (ajuste feito por tentativa e erro): 

oKp  = 5000; 

oKi  = 30; 

oKd  = 830; 

oN  = 10 elementos. 

Esses valores são aplicáveis à Equação  5.1. 

 

6.3 CONTROLE DO MOVIMENTO DE GUINADA 

O controlador utilizado para o movimento de guinada, controle da posição angular em 

torno do eixo vertical, foi um PD, conforme descrito na seção  5.3.3. Esse controlador foi 

testado com dois tipos de trajetórias, uma com referência constante e outra com uma 

referência que obedece a um perfil trapezoidal de velocidade. Ressalta-se que o controle em 

malha fechada não é feito em velocidade, mas em posição angular (Figura  5.3). 

O primeiro experimento foi feito com uma referência constante, que é conveniente 

para inspeções subaquáticas, visto que nesse tipo de missão é comum ocorrerem momentos 

em que se necessite manter a atitude do veículo inalterada, ou seja, mantê-lo sempre voltado 

para um ponto de interesse de uma estrutura imóvel. Durante esse experimento o veículo foi 

submetido a algumas perturbações externas para se verificar a resposta do controlador. 

As curvas de resposta obtidas são apresentadas nas Figuras   6.7,   6.8 e   6.9. A 

velocidade angular descrita pelo veículo pode ser vista na Figura  6.7 e a integração desse 

sinal, a posição angular, na Figura  6.8. Os empuxos desenvolvidos pelos propulsores 

horizontais são apresentados na Figura  6.9. Nessas três figuras, os instantes ‘a’, ‘b’ e ‘c’, 

destacados por uma linha tracejada, denotam os momentos em que ocorreram as perturbações 

externas. 

A velocidade angular descrita pelo veículo, apresentada na Figura  6.7, é captada pelo 

giroscópio, porém, o sinal apresentado no gráfico é proveniente da saída do filtro de valor 

médio (Figura  5.3). 

Na Figura  6.8, a integração do sinal de velocidade, antes das perturbações, gera erros 

de posicionamento angular que se mantêm inferiores a 4°, o que é aceitável diante das 

características do sensor de rotação utilizado. Apesar disso, esses desvios não chegam a ser 

perceptíveis visualmente. 
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Figura  6.7 - Velocidade angular durante o controle do movimento de guinada. 

 

Figura  6.8 - Posição angular durante o controle do movimento de guinada. 

 

Figura  6.9 - Empuxo dos atuadores horizontais durante o controle de guinada. 
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Quanto às perturbações externas, as duas primeiras foram aplicadas em um sentido e a 

última em sentido contrário às anteriores. Essas perturbações chegam a rotacionar o robô 

em 40° de sua posição de referência, fazendo com que a saída do controlador do movimento 

de guinada fique saturada em dois momentos, conforme mostra a Figura  6.9. No entanto, 

depois de cessada cada perturbação, o veículo volta, rapidamente, a apresentar um erro de 

posicionamento semelhante àquele antes das perturbações. 

Na Figura  6.9, verifica-se que os sinais dos propulsores horizontais esquerdo e direito 

são invertidos entre si, isso acontece para a geração do torque que realiza a rotação em torno 

do eixo vertical, isto é, para o veículo descrever um movimento de guinada puro. 

O segundo experimento verifica o comportamento do controlador no seguimento de 

uma de referência de posição que foi gerada a partir de um perfil trapezoidal de velocidade. 

Esse perfil trapezoidal pode ser visto na Figura  6.10 e a integração do mesmo, a referência de 

posição angular, na Figura  6.11. Nessa trajetória de referência, o ROV teria que sair da 

posição angular inicial, girar 180° em 8s e, depois, girar no sentido contrário até retornar à sua 

posição inicial, totalizando 16s. Após esse retorno o veículo deveria manter a sua posição 

angular inicial. 

 

Figura  6.10 - Velocidade angular durante o controle do movimento de guinada. 

O movimento descrito pelo veículo durante a ação de controle pode ser visualizado na 

Figura  6.11. O sinal de erro de posição angular e os empuxos aplicados pelos propulsores 

horizontais são apresentados nas Figuras   6.12 e   6.13, respectivamente. 
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Figura  6.11 - Posição angular durante o controle do movimento de guinada. 

 

Figura  6.12 - Erro de posição angular durante o controle do movimento de guinada. 

 

Figura  6.13 - Empuxo dos atuadores horizontais durante o controle de guinada. 
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Pela Figura  6.12 verifica-se que os maiores erros de posição angular ocorrem nos 

momentos em que o controlador tem de lidar com a inércia do veículo, isto é, no início e no 

fim do perfil trapezoidal e quando há inversão no sentido de movimento (0s, 8s e 16s). Porém, 

após o término da referência variável, a magnitude do erro diminui e se comporta de maneira 

semelhante ao primeiro experimento, com desvios inferiores a 4°. 

O erro de posição angular no seguimento dessa trajetória poderia ser diminuído com a 

inclusão de uma componente integral ao controlador (utilização de um PID). No entanto, essa 

componente não foi inserida, pois acaba comprometendo o desempenho do sistema no 

seguimento de uma referência constante, a qual tem maior importância para os propósitos de 

inspeções subaquáticas. 

Os resultados do controle do movimento de guinada foram obtidos com os seguintes 

ganhos do controlador (ajuste feito por tentativa e erro): 

gKp  = 1400; 

gKd  = 520. 

Esses valores são aplicáveis à Equação  5.2. 

 

6.4 CONTROLE DO MOVIMENTO DE AVANÇO 

O controle da distância da estrutura alvo em relação ao ROV, movimento de avanço, é 

feito por um controlador PID com janela de esquecimento na componente integral, conforme 

descrito na seção  5.3.3. Esse controlador foi testado somente com uma referência de distância 

constante, pois durante o controle automático para supervisão da estrutura é interessante que 

essa distância permaneça sempre a mesma. 

Nesse experimento, definiu-se uma distância de 30cm como referência. No entanto, 

antes de iniciar o controle automático, a estrutura alvo foi posicionada diante da câmera do 

veículo a uma distância um pouco superior a 70cm, o que resulta em um erro de posição 

inicial levemente superior a 40cm. Na sequência, o controle automático do movimento de 

avanço foi ligado para se verificar a resposta do sistema. 

A Figura  6.14 apresenta o movimento de avanço descrito pelo robô, a Figura  6.15 o 

sinal de erro correspondente e a Figura  6.16 o empuxo desenvolvido por um dos propulsores 

horizontais (os dois propulsores horizontais são acionados com o mesmo sinal para a 

realização de um movimento de avanço puro). 
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Figura  6.14 - Distância do ROV até a estrutura alvo durante o controle de avanço. 

 

Figura  6.15 - Erro de distância do ROV até a estrutura alvo durante o controle de avanço. 

 

Figura  6.16 - Empuxo de um atuador horizontal durante o controle de avanço. 
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Em um primeiro momento o que chama atenção nessas figuras é o pico no sinal de 

distância que ocorre em torno de 3s após o início do controle automático. Esse pico é gerado 

pelo algoritmo de processamento de imagens e, na verdade, ocorre devido a uma falha na 

identificação da estrutura alvo. 

Assim que o controle é ativado, o controlador identifica um erro de posição inicial 

grande (maior que 40cm), o que leva o mesmo a saturar a sua saída, fazendo com que os dois 

dos propulsores horizontais operem a plena potência (Figura  6.16). Com isso, o ROV desloca-

se rapidamente em direção à estrutura para a correção desse erro, no entanto, esse movimento 

brusco provoca uma variação no seu ângulo de arfagem (devido aos acoplamentos de 

movimentos do veículo). Apesar dos torques restauradores corrigirem esse ângulo em 

seguida, em certos instantes a imagem capturada pela câmera de vídeo embarcada perde a 

estrutura alvo de foco e, consequentemente, o algoritmo faz uma detecção equivocada dos 

contornos da estrutura. Contudo, situações como essa não são comuns de ocorrerem em 

inspeções subaquáticas. 

Na Figura  6.15 observa-se que após 5,5s do início do controle, o veículo já apresenta 

um erro de posição inferior a 5cm e, depois de mais 4s, esse erro cai para menos de 2cm. Esse 

erro em estado estacionário possivelmente seria reduzido com o aumento da resolução das 

imagens capturadas pela câmera, entretanto, isso implicaria em um aumento considerável do 

custo computacional (tempo de processamento das imagens) e o desempenho do sistema 

poderia ser comprometido. Além disso, seria necessário fazer um novo levantamento da curva 

de resposta da câmera, pois a Equação  4.1, utilizada pelo algoritmo de processamento de 

imagens, não seria mais válida. 

A Figura  6.16 apresenta o empuxo desenvolvido por um dos propulsores horizontais. 

O empuxo total aplicado ao ROV é o dobro do que está apresentado nessa figura, visto que o 

outro propulsor horizontal tem sinal idêntico. Então, nos instantes iniciais de saturação o 

veículo chega a ser submetido a um empuxo total de 21,34N. 

O resultado do controle do movimento de avanço apresentado foi obtido com os 

seguintes parâmetros do controlador (ajuste feito por tentativa e erro): 

aKp  = 3000; 

aKi  = 600; 

aKd  = 60; 

aN  = 10 elementos. 

Esses valores são aplicáveis à Equação  5.3. 
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6.5 CONTROLE SIMULTÂNEO DOS TRÊS GRAUS DE LIBERDADE 

6.5.1 Parâmetros dos controladores 

Para o controle automático dos três graus de liberdade utilizou-se os valores dos 

parâmetros ajustados nos experimentos realizados com cada controlador individualmente. 

Esses valores estão apresentados na Tabela  6.1. 

Tabela  6.1 - Parâmetros dos controladores dos três DOFs. 

Controlador Kp Ki Kd N 

Oscilação 5000 30 830 10 

Guinada 1400 - 520 - 

Avanço 3000 600 60 10 

 

6.5.2 Trajetória de referência 

Para a escolha da trajetória de referência com os movimentos de oscilação, guinada e 

avanço, levou-se em consideração duas características do ROVFURG-II: a não-

controlabilidade do movimento de balanço (ausência de propulsores laterais) e a posição fixa 

da câmera de vídeo (voltada para frente do robô). Diante disso, definiu-se uma referência com 

um movimento vertical para o acompanhamento da barra metálica. 

A referência de profundidade é uma rampa semelhante a mostrada na Figura  6.4, mas 

com uma inclinação de 5cm/s, ao invés de 7,5cm/s, para que o veículo percorra 50cm em 10s 

e depois retorne até sua posição inicial em 20s. Essa redução de velocidade é mais adequada 

para acompanhamento da estrutura alvo nas imagens capturadas pela câmera de vídeo. 

Para que as imagens capturadas pela câmera, durante a inspeção automática, 

apresentem a estrutura alvo centralizada, o veículo não deve sofrer variações angulares em 

torno do seu eixo vertical. Por essa razão, o sinal de referência do ângulo de guinada é 

constante, isto é, assim que o controle automático for acionado a posição angular naquele 

momento é assumida como 0° e, a partir de então, a lei de controle atua no sentido de manter 

esse ângulo nulo. 

O sinal de referência para o movimento de avanço, controle da distância do ROV até a 

estrutura alvo, segue o mesmo princípio do ângulo de guinada. No momento em que o 

controle automático for acionado o sinal de distância é capturado e, a partir de então, ele é 

assumido como sinal de referência constante. 
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Durante o seguimento da trajetória de referência, o veículo pode vir a sofrer um 

deslocamento lateral (movimento de balanço) devido ao movimento da água, tração do cabo 

umbilical ou outro tipo de distúrbio. No entanto, esse desvio não tem como ser corrigido 

devido à ausência de atuadores laterais no ROVFURG-II. 

 

6.5.3 Resposta do sistema 

A Figura  6.17 mostra a disposição do ROVFURG-II e da barra metálica tubular, logo 

no início do acionamento do sistema de controle automático dos três DOFs. 

 

Figura  6.17 - ROVFURG-II no início do controle automático dos três DOFs. 

As Figuras   6.18 a   6.25 contêm as curvas de resposta dos movimentos descritos pelo 

veículo ao longo do controle. Nas Figuras   6.22 a   6.25 os instantes de tempo ‘a’, ‘b’ e ‘c’, 

destacados por uma linha tracejada, indicam o momento em que foram feitas perturbações 

manuais na estrutura alvo, aproximando-a ou afastando-a em relação ao veículo. 

 

Figura  6.18 - Profundidade durante o controle dos três DOFs. 
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Figura  6.19 - Erro de profundidade durante o controle dos três DOFs. 

 

Figura  6.20 - Empuxo total dos atuadores superiores durante o controle dos três DOFs. 

 

Figura  6.21 - Posição angular durante o controle dos três DOFs. 
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Figura  6.22 - Distância do ROV até a estrutura alvo durante o controle dos três DOFs. 

 

Figura  6.23 - Erro de distância do ROV até a estrutura alvo durante dos três DOFs. 

Os resultados obtidos no seguimento da rampa de profundidade, Figuras   6.18,   6.19 e 

  6.20, apresentaram desempenhos ligeiramente superiores aos do controlador de profundidade 

operando individualmente. O erro de posição nas trocas de sentido de deslocamento do robô 

gira em torno de 8cm, mas se mantém em torno de 4cm no restante da trajetória. Essa 

pequena melhora de desempenho é, possivelmente, devido à redução da inclinação da rampa 

de referência, o que diminui a magnitude das energias envolvidas no sistema e facilita a 

operação do controlador. Essa redução de velocidade da rampa de referência reflete-se, 

também, na rotação dos propulsores superiores, conforme se observa na Figura  6.20 em que 

eles desenvolvem um empuxo de até 11N, cerca de 50% do valor máximo. 
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Figura  6.24 - Empuxo do atuador esquerdo durante o controle dos três DOFs. 

 

Figura  6.25 - Empuxo do atuador direito durante o controle dos três DOFs. 

Pela Figura  6.21 verifica-se que o maior desvio do ângulo de guinada em relação à 

referência é inferior a 4°, se mantendo nas mesmas proporções do controlador operando 

individualmente. No entanto, ao controlar os três DOFs simultaneamente o resultado poderia 

ter sido diferente, visto que os propulsores horizontais são acionados com um movimento 

combinado de guinada e avanço. Esse acionamento diferenciado é mostrado nas Figuras   6.24 

e   6.25 onde são apresentados os empuxos dos propulsores esquerdo e direito, 

respectivamente. 

Mesmo após um minuto de integração do sinal do giroscópio (velocidade angular), o 

desvio de posição angular se manteve menor do que 4°, o que é um resultado satisfatório, pois 

é imperceptível visualmente. 
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O terceiro grau de liberdade controlado, o movimento de avanço, é baseado nas 

imagens capturadas pela câmera de vídeo, as quais são processadas por um algoritmo que 

fornece uma informação de distância da estrutura alvo em relação ao ROV. Essa distância é 

apresentada na Figura  6.22 e o sinal de erro correspondente pode ser visto na Figura  6.23. O 

sinal de saída do controlador do movimento de avanço é enviado para os atuadores 

horizontais, Figuras   6.24 e   6.25, que são responsáveis pelos movimentos de guinada e 

avanço.  

Para verificação da resposta do algoritmo de processamento de imagens foram geradas 

perturbações manuais na estrutura alvo. Nos instantes de tempo ‘a’ e ‘c’ a estrutura foi 

afastada do robô e no instante ‘b’ ela foi aproximada do mesmo. 

Na Figura  6.23, o erro de distância, antes da primeira perturbação e alguns segundos 

depois da última, oscila entre 2,5cm e 5cm, pouco superior ao obtido com a operação 

individual do controlador do movimento de avanço, mas que mesmo assim é um resultado 

interessante para operações de inspeção subaquáticas. Essa queda no desempenho 

possivelmente está associada com a diferença de posição de referência do experimento da 

Figura  6.14 (30cm) e da Figura  6.22 (37,5cm), visto que o sinal de distância obedece a curva 

da Figura  4.31, isto é, quanto maior a distância que está sendo monitorada, menor é a variação 

em pixels percebida pela câmera. Além disso, o controle dos propulsores horizontais de forma 

combinada (guinada e avanço) pode influenciar na resposta do sistema devido ao acoplamento 

de movimentos do veículo. 

O sistema de controle respondeu bem às perturbações impostas, demorando em 

média 5s para restabelecer o entorno da posição de referência inicial. 

A resposta do sistema como um todo, controle dos três graus de liberdade, foi bastante 

interessante, apesar de não se ter modificado os valores dos parâmetros dos controladores, 

mas é bastante provável que um maior refinamento deles possa melhorar ainda mais o 

desempenho do sistema. 

 

6.5.4 Resposta do algoritmo de processamento de imagens 

A Figura  6.26 apresenta uma sequência de imagens capturadas pela câmera de vídeo e 

processadas pelo algoritmo de identificação da estrutura durante o experimento para controle 

dos três graus de liberdade (Figuras   6.18 a   6.25). Os quadros apresentados estão defasados 

de um segundo, sendo que o primeiro é referente ao instante de 0s (início do controle) e o 

último é referente aos 69s. Nesse experimento, a estrutura apresenta um pequeno grau de 
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inclinação nas imagens devido a seu posicionamento manual, porém, essa inclinação não 

interfere nos resultados. 

       
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

       
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

       
(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 

       
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) 

       
(36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) 

       
(43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) 

       
(50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) 

       
(57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) 

       
(64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) 

Figura  6.26 - Processamento das imagens da câmera durante o controle dos três DOFs. 
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No canto superior esquerdo dessas imagens está a medida em pixels da largura da 

estrutura alvo, a qual é convertida, através da Equação  4.1, para a distância da estrutura em 

relação ao ROV e, na sequência, repassada ao controlador do movimento de avanço. As 

demais informações na parte superior das imagens são utilizadas para controle de 

funcionamento do programa, não sendo relevantes na interpretação dos resultados do 

algoritmo de processamento de imagens. 

Em determinados instantes o algoritmo não consegue identificar os contornos da 

estrutura (a imagem não apresenta as duas retas paralelas azuis) e quando isso acontece, a 

informação da largura não é atualizada, sendo repassado o último valor válido identificado. 

Esse procedimento implica em um atraso na resposta do controlador de 100ms para cada 

imagem consecutiva que não tenha sido possível identificar os contornos da estrutura. 

Como o período de amostragem do sistema é 100ms e o controle automático nesse 

experimento se deu durante 70s, então, um total de 700 imagens foram capturadas e 

processadas. Desse total, apenas em 48 quadros apresentaram falhas do algoritmo na 

identificação da estrutura, ou seja, a taxa de sucesso foi de 93,1%, o que é um bom número 

diante da simplicidade do algoritmo de processamento de imagens implementado. Além 

disso, houve apenas cinco falhas consecutivas de identificação da estrutura, o que gerou um 

atraso de 500ms na resposta do controlador do movimento de avanço, mas não comprometeu 

o desempenho do sistema devido à sua dinâmica lenta. 

Comparando-se as imagens capturadas durante o controle automático, Figura  6.26, 

com a sequência de imagens obtidas durante o controle manual do veículo feito a através do 

joystick, Figura  3.4, verifica-se que: 

• com o controle automático o veículo manteve a sua orientação inalterada ao longo 

de toda inspeção (estrutura centralizada horizontalmente nas imagens), em alguns 

momentos percebem-se pequenos deslocamentos, mas foram causados nos momentos 

em que a estrutura foi movimentada manualmente; 

• com o controle automático a distância da câmera até a estrutura (tamanho do alvo 

na imagem) se conserva durante praticamente todo o experimento, nos momentos em 

que a estrutura é aproximada ou afastada manualmente do veículo a distância sofre 

pequenas variações, as quais são corrigidas pela ação de controle logo em seguida. 

Além disso, a emersão e a submersão do veículo são realizadas automaticamente e 

com velocidade constante, o que contribui para a suavização dos movimentos verticais e 

facilita a monitoração da estrutura nas imagens capturadas. 



7. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma descrição geral da importância e emprego de veículos 

subaquáticos não tripulados para inspeção, mais especificamente, dos ROVs. Após essa 

abordagem inicial, apresentou-se o veículo utilizado nos resultados experimentais desta 

dissertação, o ROVFURG-II, onde foram tratados de seus dispositivos embarcados, suas 

características e seu funcionamento. 

Um joystick de controle de baixo custo foi desenvolvido para comandar o veículo 

manualmente a partir da superfície, visto que, seu equipamento de superfície anterior não era 

mais funcional. Esse joystick apresentou importantes melhorias com relação ao equipamento 

anterior, principalmente, no que diz respeito às suas funcionalidades, controlabilidade e 

portabilidade. Foram realizadas inspeções de uma estrutura submersa a partir do controle do 

veículo pelo joystick, as quais demonstraram um nível de precisão e controlabilidade 

interessantes, apesar da complexidade desse tipo de tarefa. 

Realizou-se uma pesquisa sobre os diferentes tipos de sensores de profundidade, a 

partir da qual foi definido o emprego de um sensor de pressão integrado para a medição 

indireta de profundidade. Então, submeteu-se esse sensor a um experimento para 

levantamento de sua curva de resposta, o qual apresentou resultados coerentes com os 

informados pelo fabricante, comportando-se de forma linear. 

Um segundo estudo teve como foco os sensores de rotação, para medição do ângulo 

em torno do eixo vertical do veículo (ângulo de guinada), o qual levou à escolha de um 

giroscópio tipo MEMS para controle do movimento de guinada. Assim, foram feitos alguns 

experimentos para verificação de sua resposta. Esse componente fornece uma medida de 

velocidade angular e, por isso, foi necessária a integração numérica desse sinal para geração 

da posição angular. Apesar de ser feita uma correção, em função da temperatura, do valor de 

offset desse componente, a sua resposta apresentou pequenos erros de posicionamento 

angular, os quais tendem a aumentar com o tempo, pois são devido à operação de integração 

numérica e a fatores inerentes ao próprio sensor, como o ARW. Contudo, a magnitude desses 

desvios angulares, durante certo tempo, é aceitável para as missões de inspeção do 

ROVFURG-II, mas deve ser levada em consideração em outros tipos de aplicação. 

O sistema de resfriamento dos circuitos eletrônicos embarcados do veículo teve seu 

funcionamento condicionado a um determinado nível de temperatura, pois se observou que as 

vibrações mecânicas geradas pelos ventiladores estavam sendo captadas pelo giroscópio, 
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interferindo diretamente nas velocidades angulares medidas. Com esse artifício, ocorreu que 

ao longo dos experimentos, o sistema de resfriamento permaneceu inoperante, visto que a 

temperatura dos circuitos internos não atingiu níveis preocupantes em momento algum, não 

interferindo nas medições do sensor de rotação. 

As imagens capturadas pela câmera de vídeo embarcada foram utilizadas para a 

geração de uma informação de distância, da estrutura observada até o veículo. Para tanto, 

levantou-se a curva de resposta da câmera para uma estrutura específica: uma barra metálica 

tubular com 32mm de diâmetro externo. Na sequência, desenvolveu-se um algoritmo de 

processamento de imagens que identifica essa estrutura e fornece uma medida de sua distância 

em relação ao ROV. O processo de identificação da estrutura utiliza funções da biblioteca 

OpenCV para manipulação de imagens, dentre elas: a função Canny, um operador de 

dilatação e a transformada de Hough. O algoritmo proposto apresentou boa taxa de sucesso na 

identificação da estrutura, conseguindo identificar 652 quadros de um total de 700 capturados 

em um experimento. A pior situação ocorreu quando cinco quadros consecutivos não foram 

identificados pelo algoritmo, o que gerou um atraso de 500ms na resposta do controlador, mas 

que não chegou a interferir no desempenho do sistema, devido à sua dinâmica lenta. As 

condições do ambiente em que se deram os experimentos acabaram contribuindo para o bom 

desempenho do algoritmo de processamento de imagens. Todos os experimentos se deram 

durante o dia e em uma piscina e, nesse caso, o baixo nível de turbidez da água e a iluminação 

natural do ambiente são suficientes para uma excelente visibilidade das imagens submarinas. 

Ao mesmo tempo, a estrutura utilizada possui uma forma geométrica simples e não tem seus 

contornos externos alterados pela exposição prolongada à ação natural de ambientes 

marinhos. Entretanto, como o foco deste trabalho não foi o desenvolvimento de técnicas de 

identificação estruturais em função das variações ambientais ou das formas geométricas do 

alvo, esse estudo não foi aprofundado. 

A eletrônica embarcada do veículo foi modificada de forma a comportar os sensores 

de profundidade e rotação e possibilitar o acionamento do sistema de resfriamento pelo 

microcontrolador. Desenvolveu-se, ainda, um software para o microcontrolador poder se 

comunicar, através da porta serial, com um computador na superfície. Esse software monitora 

essa porta de comunicação, executando os comandos válidos recebidos. 

Desenvolveu-se um programa de controle automático em malha fechada para o 

ROVFURG-II, executado no computador na superfície, que se comunica continuamente com 

o veículo durante o seguimento de uma trajetória de referência previamente definida. Nesse 

programa, os sinais dos sensores do veículo, junto com as imagens capturadas pela câmera de 
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vídeo embarcada, são processados para obtenção das variáveis de controle: profundidade, 

ângulo em torno do eixo vertical e distância da estrutura alvo em relação ao ROV. A partir 

dessas grandezas, uma lei de controle atua no sentido de controlar os movimentos de 

oscilação, guinada e avanço, respectivamente, para que o veículo acompanhe a trajetória de 

referência. Para tanto, os movimentos de oscilação e avanço são controlados por um PID com 

uma janela de esquecimento na componente integral e o movimento de guinada é controlado 

por um PD. Esse programa de controle demonstrou ser uma importante ferramenta no 

desenvolvimento e ajuste dos parâmetros dos controladores em geral, pois seu código pode 

ser rapidamente modificado, compilado e testado em experimentos práticos. 

Os resultados experimentais com o controle automático em malha fechada foram 

apresentados no Capítulo  6 desta dissertação. Esses resultados foram obtidos com o programa 

de controle desenvolvido, de modo que cada controlador (oscilação, guinada e avanço) foi 

testado e sintonizado individualmente com alguns sinais de referência e, somente depois, 

foram inseridos em uma única malha para controle simultâneo dos três graus de liberdade. 

Nessa última etapa, foi definida uma trajetória de referência para a inspeção automática da 

barra metálica tubular, trajetória essa semelhante àquela realizada com o controle manual feito 

com o joystick. As imagens da estrutura, capturadas pela câmera, quando comparadas às 

obtidas com o controle manual, apresentaram maior estabilidade e suavização dos 

movimentos, mantendo a estrutura no centro das imagens (o veículo manteve sua orientação 

inalterada ao longo do controle) e a uma distância constante em relação ao veículo. 

Graficamente, observou-se que os resultados obtidos apresentaram pequenos erros no 

seguimento da trajetória de referência, mas que, em geral, foram imperceptíveis visualmente, 

sendo considerados satisfatórios para as operações de inspeção do ROVFURG-II. 

A resposta do sistema, durante o controle automático dos três graus de liberdade, foi 

bastante interessante, apesar de não se ter alterado os valores dos parâmetros dos 

controladores (utilizou-se os ajustes feitos nos experimentos com cada controlador operando 

individualmente) e, portanto, é bastante provável que um maior refinamento desses 

parâmetros possa melhorar ainda mais o desempenho do sistema. 

Conforme comentado no decorrer deste trabalho, tarefas de inspeção subaquáticas são 

complexas, demoradas e propensas a erros devido à fadiga do operador durante o controle do 

ROV. Porém, com o auxílio do controle automático proposto neste trabalho, essas tarefas 

podem ser executadas em um menor tempo, se tornam menos cansativas, possibilitam melhor 

controle dos movimentos do veículo e, consequentemente, reduzem custos envolvidos nesse 

tipo de operação. 
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Sugere-se, para trabalhos futuros envolvendo o ROVFURG-II, que os seguintes 

assuntos sejam abordados: 

• implementar as leis de controle testadas com o programa de controle (seções  5.3.2 

e  5.3.3) no software do joystick desenvolvido; 

• instalar propulsores laterais no veículo que permitam o mesmo desenvolver 

movimentos de balanço; 

• ampliar e melhorar a precisão do sistema de sensoriamento; 

• melhorar as técnicas de processamento de imagens, de modo que o algoritmo seja 

mais robusto às variações das condições ambientais (turbidez e iluminação) e dos 

contornos da estrutura (alteração provocada pela ação natural do ambiente marinho); 

• aumentar a resolução das imagens capturadas de 320 x 240 pixels para 

640 x 480 pixels (aumento do custo computacional) e analisar a viabilidade de 

utilização do algoritmo em tempo real; 

• estudar a incorporação de uma bateria ao veículo, pois um sistema de energia 

embarcado dispensa a alimentação elétrica feita pelo cabo umbilical e abre a 

possibilidade de operação desse robô como um AUV (desde que a comunicação dos 

dados seja feita sem fio) e, além disso, os circuitos internos não ficam sujeitos a 

interferências eletromagnéticas geradas pela fonte de alimentação; 

• desenvolver estudos para o levantamento de um modelo dinâmico desse veículo 

para a realização de simulações. 

 

Acredita-se que esta dissertação, por ter atingido seus principais objetivos, tenha 

contribuído com os estudos relativos ao ROVFURG-II, visto que, obteve-se êxito no controle 

automático em malha fechada, dos três graus de liberdade abordados, com um sensoriamento 

bastante acessível e sem a utilização de uma central inercial, preservando a característica de 

baixo custo desse veículo. Além disso, espera-se que esse trabalho possa vir a contribuir 

científica e tecnologicamente com futuros trabalhos na área de robótica subaquática, 

principalmente no âmbito nacional. 



APÊNDICE A. CIRCUITO ELETRÔNICO DO JOYSTICK DE 

CONTROLE 

 



APÊNDICE B. CIRCUITOS ELETRÔNICOS DO ROVFURG-II 
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B.2 CIRCUITO 2 

 



Apêndice B Página 99 de 105 
 

B.3 CIRCUITO 3 
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