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RESUMO 

 

A Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏 vem se destacando ao longo dos 

últimos anos como uma poderosa ferramenta, utilizada no controle de sistemas 

dinâmicos. Este trabalho propõe a aplicação dessa lógica no controle de direção de 

um robô autônomo terrestre, movimentando-se ao longo de corredores em edificações 

industriais, ou em centros de logística. Para o controle de direção, o robô foi equipado 

com um servo motor controlado por um microcontrolador com tecnologia embarcada 

com base na Lógica Paraconsistente Anotada. Seis sensores ultrassônicos informam 

as distâncias dos obstáculos frontais, as distâncias frontais diagonais e laterais. E 

foram instalados dois sensores óticos na parte traseira do robô para auxiliar os 

movimentos durante a navegação. A fim garantir uma sequência satisfatória na 

elaboração e execução deste trabalho, a metodologia escolhida foi dividida em três 

etapas. A primeira foi uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa 

experimental que finalizou com a aplicação dos conceitos estudados. A pesquisa 

bibliográfica teve como objetivo o levantamento de referências teóricas e estudo de 

softwares nas áreas de robótica, eletrônica analógica, microcontroladores, Linguagem 

de Programação C e Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏. Para aprimorar 

esse conhecimento, foi realizada a leitura de outros trabalhos com o mesmo foco 

pertencentes a periódicos de grande relevância nacional e internacional. O estudo da 

área de robótica serviu para conhecer os componentes mecânicos, e estudar as 

grandezas físicas envolvidas no processo da construção do protótipo do robô 

autônomo terrestre. Com o estudo das áreas de eletrônica analógica, 

microcontroladores e Linguagem C, pesquisaram-se sensores ultrassônicos na 

medição de distâncias, ligações entre a placa principal de controle com os periféricos, 

e houve um aprofundamento nos conhecimentos em microcontroladores e 

programação. Já a Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏 desempenhou um 

papel fundamental na elaboração de um algoritmo capaz de garantir o funcionamento 

satisfatório do protótipo. Na etapa de pesquisa experimental foram realizados testes 

do robô móvel autônomo terrestre, atuando em um corredor com escala reduzida, e 

assim analisar a capacidade de desvio dos obstáculos durante a movimentação. Um 

outro teste realizado foi para verificar a percepção do protótipo do robô em encontrar 

uma saída lateral. Para finalizar foram elaboradas tabelas para possibilitar uma 

análise mais detalhada da movimentação do robô e chegar a uma conclusão 
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qualitativa sobre o desempenho do deslocamento, quando comparado a outros 

trabalhos anteriores com o mesmo foco.  

 

Palavras chaves: Robô Móvel Autônomo Terrestre, Lógica Paraconsistente Anotada 

Evidencial E𝜏, Arduino, Servo Motor 
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ABSTRACT 

 

The Paraconsistent Annotated Evidential Logic E𝜏 has been standing out over the past 

few years as a powerful tool that can be used in the control of dynamic systems. This 

work proposes the application of this logic in the direct control of an autonomous 

terrestrial robot that moves along corridors in industrial buildings, or in logistics centers. 

For steering control, the robot was equipped with a servo motor controlled by a 

microcontroller with embedded technology based on Paraconsistent Annotated Logic.  

In this way, six ultrasonic sensors inform the distances of the frontal obstacles, the 

diagonal frontal distances, and lateral distances. In addition, two optical sensors were 

installed on the rear of the robot to aid movements during navigation. 

In order to ensure a satisfactory sequence in the preparation and execution of this 

work, the chosen methodology was divided into three stages. The first was 

bibliographic research, followed by experimental research that ended with the 

application of the concepts studied. The bibliographic research aimed to survey 

theoretical references and study of software in the areas of robotics, analog 

electronics, microcontrollers, Programming C Language, and Paraconsistent 

Evidential Logic E𝜏. As well as the reading of other works with the same focus 

belonging to journals of great national and international relevance. The study of the 

field of robotics served to know the mechanical components and to study the physical 

quantities involved in the process of building the prototype of the autonomous 

terrestrial robot. With the study of the areas of analog electronics, microcontrollers, and 

C Language, ultrasonic sensors were researched in the measurement of distances, 

connections between the main control board with peripherals, and there was a 

deepening of knowledge in microcontrollers and programming. The Paraconsistent 

Annotated Evidential Logic E𝜏 played a fundamental role in the elaboration of an 

algorithm capable of ensuring the satisfactory functioning of the prototype. In the 

experimental research stage, tests of the terrestrial autonomous mobile robot were 

performed acting in a corridor with reduced scale, and thus analyze the ability to avoid 

obstacles during movement. In the experimental research stage, tests of the terrestrial 

autonomous mobile robot were carried out acting in a corridor with a reduced scale, to 

analyze the ability to avoid obstacles during movement. Another test was to verify the 

perception of the robot prototype in finding a lateral exit. Finally, tables were elaborated 

to allow a more detailed analysis of the robot's movement and to reach a qualitative 
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conclusion about the performance of displacement, when compared to other previous 

studies that had the same focus. 

 

Keywords: Terrestrial Autonomous Mobile Robot, Paraconsistent Annotated 

Logic E𝜏, Arduino, Servomotor 

 

UTILIDADES 

 

As empresas que investem em inovação conseguem melhorar sua 

competitividade frente aos concorrentes, podem surpreender positivamente seus 

clientes com produtos inovadores, e reduzir seus custos operacionais através de 

aperfeiçoamento de seus processos. Ampliam os horizontes, quando firmam parcerias 

com instituições de pesquisa de referência, empresas startups, e podem 

complementar suas competências para buscar soluções. Outros aspectos importantes 

nas empresas que promovem a cultura da inovação, são as facilidades de 

acompanhar tendências, motivação das equipes na busca de novos desafios, 

surgimento de novas soluções para problemas recorrentes, eficiência na destinação 

de recursos e na aplicação de investimentos.  

Dentro desse contexto, a proposta de robô autônomo terrestre aqui 

apresentado poderá ser utilizado em trabalhos com ambientes estruturados com 

corredores simétricos, como em alguns tipos de linha de montagem, centros de 

logísticas e supermercados. O algoritmo desenvolvido para desvio de obstáculos, com 

tecnologia de baixo custo, também pode ser utilizado em conjunto com outras 

tecnologias de navegação robótica já bastante consolidadas.  

Uma outra aplicação provável seria no ensino da engenharia com base no 

desenvolvimento de projetos, como uma metodologia ativa em automação e robótica. 

Esse protótipo poderia ser utilizado como ferramenta de auxílio pedagógico 

multidisciplinar, contemplando as áreas de mecânica, eletrônica, robótica, 

computação, entre outras.    

Autor: Flávio Amadeu Bernardini 

Orientador: Prof. Dr. Jair Minoro Abe 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta etapa da pesquisa destina-se a esclarecer conceitos pertinentes às 

tecnologias que contribuíram no desenvolvimento deste trabalho. Para isso, houve a 

busca de trabalhos de pesquisadores com temas correlatos, tanto no Brasil quanto no 

exterior. O texto a seguir aborda algumas técnicas de navegação robótica terrestre, 

aplicação dessas técnicas em projetos de manufatura produtiva e logística, aplicação 

da Lógica Paraconsistente em projetos de robôs terrestres.  

 

1.1. Apresentação 

 

Um dos principais objetos de pesquisa na área de robótica autônoma consiste 

na navegação sem necessidade de intervenções humanas, para isso os robôs 

autônomos são equipados com sensores e atuadores, além de um sistema de 

controle. Esse conjunto de dispositivos serve para tornar a navegação mais robusta e 

confiável. 

A navegação caracteriza-se por técnicas que fornecem meios para que um 

dispositivo se mova de forma segura em um ambiente, a partir de um ponto de origem 

até um destino. Existem várias técnicas de navegação robótica, porém podem-se 

destacar três delas como as mais difundidas (GUL et al., 2019). A navegação 

odométrica utiliza sensores do tipo encoder 1 nas rodas para medir o deslocamento 

do robô. Através de cálculos trigonométricos é possível estimar a posição do robô no 

ambiente de navegação.  Uma outra técnica bastante utilizada é caracterizada por 

marcações artificiais distintas em um ambiente de navegação já conhecido, e tem 

como principal vantagem um projeto totalmente integrado. Já na navegação por 

comparação de modelos, as informações adquiridas pelos sensores são comparadas 

com um mapa modelo do próprio ambiente armazenado em um sistema de memória.  

Abrate et al. (2013) realizaram uma pesquisa sobre localização de multirrobôs 

num ambiente altamente simétrico. Esses ambientes dificultam o reconhecimento do 

ambiente para identificação da localização dos robôs. Segundo os autores, uma 

equipe de robôs pode ser utilizada para executar tarefas complexas, como vigilância, 

                                            
1 Encoders são dispositivos sensores eletromecânicos, cuja funcionalidade é transformar posição em sinal elétrico digital. 

Com a utilização de encoders, é possível quantizar distâncias, controlar velocidades, medir ângulos, número de rotações, realizar 
posicionamentos, rotacionar braços robóticos etc. 
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monitoramento, e mapeamento em instalações logísticas e, nessas tarefas, a 

localização correta e confiável em relação a um mapa conhecido é de extrema 

importância, e representa um dos maiores desafios da robótica móvel. Os autores 

propõem um algoritmo de localização através de um mapa acurado da área e 

sensores de alcance nos robôs, utilizando a posição de cada robô para melhorar a 

estimativa de localização dos outros.   

Com base em um sistema de sensores de Radio Frequency Identification 

(RFID), que foram devidamente posicionados em um ambiente universitário, os 

autores (PAREDES et al., 2013) desenvolveram um protótipo de robô móvel autônomo 

com aplicações sociais.  As principais aplicações dos robôs sociais estão relacionadas 

à assistência doméstica, assistência à pessoa com deficiência ou idoso, assistência à 

saúde, orientação, entretenimento, entre outros. Os autores Eliakim et al. (2018) 

construíram um protótipo de robô móvel terrestre, cujo controle de direção se baseou 

no sistema de ecolocalização ou biossonar. Esses sistemas são utilizados por 

morcegos para mapear novos ambientes, e assim navegar através deles. Os autores 

afirmam que seu projeto conta com um único emissor e dois ouvidos, sendo assim, foi 

aplicada uma abordagem biológica plausível de processamento de sinal, a fim de 

extrair informações sobre a posição e o tipo de objetos. 

De acordo com os autores Mehami et al. (2018), os Automated Guided Vehicles 

(AGV) são utilizados para transportar bens e materiais para diferentes partes de uma 

fábrica, e são considerados os mais eficientes e adequados para essas aplicações.  

Os sistemas AGV devem ser capazes de lidar com diferentes situações, como uma 

mudança no layout, e operar em um ambiente dinâmico. Esses desafios requerem 

tomada de decisão inteligente dentro de um ambiente de fábrica ou centro de logística. 

Os autores construíram dois modelos distintos de protótipos de AGV, e com alguns 

componentes da parte mecânica construídos numa impressora 3D. Construíram o 

layout de uma planta baixa de uma fábrica, em menor escala, para os testes dos AGVs 

atuarem num Sistema de Manufatura Reconfigurável. Um dos protótipos utilizou uma 

fita magnética do tipo robô segue faixa, ao passo que o outro modelo utilizou um 

sistema de RFID para a navegação. Ambos os modelos utilizaram RFID para os 

pontos de parada, assim como sensores ultrassônicos para evitar colisões com 

obstáculos. Eles concluem afirmando que o modelo segue faixa apresentou alguns 

problemas para andar em linha reta, mas ressaltam que ambos os protótipos 

realizaram as tarefas programadas de forma satisfatória.    
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O Centro de Pesquisas da Petrobras, através dos autores Gómez et al. (2018), 

desenvolveu um sistema completo de navegação auxiliar baseado na Lógica Fuzzy2 

para um robô móvel denominado Robô Ambiental Híbrido Médio, para possibilitar a 

coleta de informações e amostras de uma maneira segura em áreas remotas. O robô 

foi capaz de se movimentar em terra firme, pântano, lama, areia, brejos, terrenos 

irregulares, bem como estabelecer pontos móveis de monitoramento ambiental. 

Existem várias técnicas utilizadas no controle de direção de robôs autônomos, 

porém destaca-se a Lógica Paraconsistente Anotada já com histórico como referência 

no desenvolvimento de sistemas para o controle de direção de robôs. A lógica 

paraconsistente pertence ao grupo de lógicas não clássicas, pois trata princípios de 

contradição, além de princípios básicos da lógica aristotélica. Em meados de 1999, foi 

construído o robô móvel autônomo Emmy I, projetado em quatro placas de circuitos 

eletrônicos sobrepostas, separadas por função no sistema de controle, com o intuito 

de facilitar a visualização da ação de cada módulo no controle de movimentação do 

robô (SILVA FILHO et al., 1999). Os autores utilizaram dois dispositivos ultrassônicos 

denominados Parasônicos localizados na frente do robô móvel para a detecção de 

possíveis obstáculos. Dez anos mais tarde, o mesmo grupo de pesquisadores 

desenvolveram o Emmy III, cujo projeto foi dividido em três partes: subsistema 

mecânico, planejamento de trajeto e sensoriamento (TORRES et al., 2009). A ideia 

principal dos autores consistia em melhorar as versões anteriores no sentido de 

ampliar as capacidades de navegação do robô através de tarefas com uma origem e 

um destino a serem cumpridos como meta. Os protótipos Emmy possuíam um sistema 

de direção com base na rotação das rodas dos dois motores de tração, e o chassi se 

apoiava em uma terceira roda com rodízio sem qualquer tracionamento.  

Diante desses desafios da robótica contemporânea expostos, e com o intuito 

de contribuir nos avanços de técnicas para desenvolver soluções de navegação 

autônoma, idealizou-se este trabalho. O projeto consiste na construção de um 

protótipo de robô móvel autônomo terrestre para ser utilizado em corredores de 

edificações prediais com planta simétrica, para tarefas de monitoramento, transporte, 

vigilância etc. O robô foi equipado com sensores ultrassônicos, e o diferencial desta 

proposta consistiu na aplicação de um algoritmo paraconsistente para o controle de 

um servo motor de direção do robô móvel autônomo.    

                                            
2 Diferente da Lógica Booleana que admite apenas valores booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso, a lógica difusa 

ou fuzzy, trata de valores que variam entre 0 e 1. 
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1.2. Justificativa 

 

O desenvolvimento desse projeto de pesquisa teve como principal motivação 

um dos grandes desafios da robótica contemporânea que consiste na navegação 2D 

terrestre, de forma autônoma, para que o robô possa percorrer um trajeto de forma 

segura e confiável. Houve uma oportunidade para desenvolver um algoritmo de 

controle pautado nos conhecimentos de lógica, aprimorar os conhecimentos na área 

de microcontroladores, desenvolver uma programação em Linguagem C.    

As pesquisas realizadas sobre as diversas técnicas de navegação que foram 

abordadas por Gul et al. (2019) serviram de referência para o início da proposta do 

projeto. O detalhamento técnico dessas descrições, enfatizando os pontos fortes e as 

limitações de cada uma delas, despertou a possibilidade de contribuição deste 

trabalho na navegação robótica. Para corroborar com isso, Abrate et al. (2013) 

descreveram a navegação robótica realizada em ambientes altamente simétricos, 

como centros de logística e supermercados com seus corredores. Esses autores 

diferenciaram as tecnologias utilizadas nesses casos quando comparados à 

navegação robótica em locais não simétricos, como um pátio de um estacionamento, 

por exemplo. Para Borenstein et al. (1996), os ambientes simétricos são chamados 

de altamente estruturados, pois possuem marcadores naturais ou podem ser inseridos 

marcadores artificiais, para serem utilizados como referência na navegação robótica. 

Por tudo isso, idealizou-se a proposta do robô autônomo terrestre, deslocando-

se em corredores de ambientes simétricos, com a colocação de marcadores artificiais 

(espelhos no piso) como referência para a navegação.   

 

1.3. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é resolver o problema de navegação robótica 

em corredores prediais com planta simétrica, possibilitando uma trajetória com origem 

e destino, através da elaboração de um algoritmo de controle com base nos conceitos 

da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E.    
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1.3.1. Objetivos Específicos 

 

a) Projetar um robô móvel autônomo terrestre com sistema de controle baseado 

na Lógica Paraconsistente Evidencial E𝜏. 

b) Construir um protótipo de robô móvel autônomo terrestre que irá atuar em 

uma edificação com corredores simétricos, evitando colisões com obstáculos.  

c) Realizar experimentos para avaliar o cumprimento de trajetória efetiva em 

corredores de edificações prediais com planta simétrica.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A fim de melhorar a compreensão do trabalho, esse capítulo apresenta a Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏, em um breve resumo histórico e seus 

principais conceitos. Em seguida, são exibidos os fundamentos relacionados à 

navegação de robôs autônomos terrestres, e abordados alguns conceitos robóticos já 

bastante consolidados.  

  

2.1. Lógica Paraconsistente  

 

A Lógica Paraconsistente faz parte das chamadas lógicas não clássicas, pois 

contém disposições contrárias a alguns dos princípios básicos da Lógica Aristotélica, 

como o princípio da contradição (ABE, 2016). 

Desde os primórdios dos estudos dos renomados matemáticos gregos, muitas 

descobertas e conceitos foram se aprimorando ao longo do tempo. Em meados de 

1948, o polonês Stanislaw Jaśkowski publicou estudos sobre cálculo proposicional 

paraconsistente. E foi na década de 1950 que Jaśkowski e o brasileiro matemático 

lógico Newton Carneiro Affonso da Costa propuseram a contradição na estrutura 

lógica e ficaram conhecidos como os fundadores dessa nova lógica. Esses trabalhos 

pioneiros que também levavam em conta a contradição, só foram denominados de 

“Paraconsistentes”, que significa “ao lado de”, pelo filósofo Francisco Miró Quesada 

em 1976. Assim nasceu a Lógica Paraconsistente.   

Nesse mundo contemporâneo e globalizado, com muitos sistemas 

automatizados, sistemas dotados de inteligência artificial, como nos processos 

produtivos utilizados na Indústria 4.0, exige-se cada vez mais rapidez e precisão nas 
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tomadas de decisão por parte dos dispositivos computacionais ou microcontrolados 

(ZHONG et al., 2017). Nos sistemas que permitem obter apenas dois resultados de 

forma binária (0 ou 1), ou, mesmo qualitativamente, bom ou ruim, muitas vezes, não 

há recursos suficientes para fornecer uma resposta ou uma informação de forma 

precisa.  

Porém, existem outras lógicas conhecidas como as já citadas não clássicas, 

que permitem tratar diversos resultados, tais como: possíveis, prováveis e remotos. 

Isso amplia as possibilidades dos resultados da Lógica Clássica, que permite apenas 

dois resultados. De acordo com Carvalho et al. (2018), essa lógica se encontra 

formalizada e sintetizada por um método de decisão paraconsistente.  

Atualmente, encontram-se diversos trabalhos publicados com a aplicação da 

Lógica Paraconsistente nas mais diversas áreas do conhecimento, como ferramenta 

principal na tomada de decisão. Pesquisas mostram aplicações (LIMA et al., 2019) 

utilizadas como apoio na tomada de decisão por gestores baseados em tecnologias 

como Lógica Paraconsistente.  

 

2.2. Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E𝝉 

 

Nesse tópico pretende-se realizar uma exposição dos conceitos matemáticos 

fundamentais dessa lógica, utilizados no desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. 

A Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial possui uma linguagem E𝜏, que 

determina proposições atômicas do tipo p (μ, λ), sendo que p é uma proposição e μ, λ 

Є [0, 1] (intervalo real unitário fechado). Intuitivamente, μ indica o grau de evidência 

favorável de p e λ indica o grau de evidência desfavorável de p. 

A leitura dos valores μ e λ dependem das mais diversas aplicações 

consideradas e podem sofrer mudanças. Como efeito dessas aplicações, μ pode ser 

o grau de crença favorável e λ pode ser o grau de crença contrária da proposição p. 

Em algumas aplicações específicas μ também pode indicar a probabilidade expressa 

por p ocorrer e λ, a improbabilidade expressa por p de ocorrer. Uma relação de ordem 

é definida em [0, 1]2: (μ1, λ1) ≤ (μ2, λ2) ⇔ μ1 ≤ μ2 e λ2 ≤ λ1, formando um Reticulado, 

simbolizado por 𝜏. Na Figura 1 está a representação do reticulado.  
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Figura 1 – Reticulado 

 

Fonte: Abe et al. (2011) 

 

As regiões são facilmente caracterizáveis através dos graus de incerteza e de certeza. 

Os detalhes completos se encontram, por exemplo, em Costa et al. (1999). A 

subdivisão apresentada é modificável e ajustável de acordo com as característica e 

peculiaridades de cada aplicação. Para esse exemplo de aplicação, encontram-se 

representados na Tabela 1.   

 

Tabela 1 – Estados não extremos 

Estados não extremos Símbolo  

Quase Verdadeiro tendendo a Inconsistente QV → T 

Quase Verdadeiro tendendo a Paracompleto QV → ꓕ 

Quase Falso tendendo a Inconsistente QF → T 

Quase Falso tendendo a Paracompleto QF → ꓕ 

Quase Inconsistente tendendo a Verdadeiro QT → V 

Quase Inconsistente tendendo a Falso QT → F 

Quase Paracompleto tendendo a Verdadeiro Qꓕ → V 

Quase Paracompleto tendendo a Falso Qꓕ → F 
 

Fonte: Abe et al. (2011) 
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Verificam-se, também, no reticulado, os estados extremos: Verdadeiro V (1,0); 

Falso F (0,1); Paracompleto ꓕ (0,0); Inconsistente T (1,1). Contudo, a partir dos 

conceitos definidos, pode-se trabalhar com faixas de valores de verdade, ou seja, a 

verdade é uma faixa de certeza com respeito a certa posição. Para os outros estados 

o mesmo princípio de faixas de valores também é considerado (ABE et al., 2011). Para 

a aplicação prática desses conceitos, os autores Abe et al. (2011) citam alguns 

exemplos. No Exemplo 1, os autores descrevem o caso de um aluno que prestou um 

exame.  

 

Exemplo 1. Seja a proposição p  “O aluno passou no exame”. Temos: Se 
anotarmos com (1.0, 0.0), a leitura intuitiva será “O aluno passou no exame 
com evidência total (= há uma evidência total que o aluno passou no exame)”. 
Se anotarmos com (0.0, 1.0), a leitura intuitiva será “O aluno passou no 
exame com evidência contrária total (=há uma evidência total que o aluno foi 
reprovado no exame)”. Se anotarmos com (1.0, 1.0), a leitura intuitiva será “O 
aluno passou no exame com evidência totalmente inconsistente”. Isto pode 
se suceder se o aluno não estudou o suficiente e ao mesmo tempo uma 

pessoa amiga diz tê-lo visto confiante após o exame (Abe et al., 2011, p. 
42). 
 
 

No Exemplo 2, os autores descrevem o caso de um paciente acometido de 

pneumonia.  

 

Exemplo 2. Seja a proposição p  “O paciente está acometido de pneumonia”. 
Temos: Se anotarmos com (1.0, 0.0), a leitura intuitiva será “O paciente está 
acometido de pneumonia com evidência total. Se anotarmos com (0.0, 1.0), 
a leitura intuitiva será “O paciente está acometido de pneumonia com 
evidência contrária total (=há uma evidência total que o paciente não está 
acometido de pneumonia)”. Se anotarmos com (1.0, 1.0), a leitura intuitiva 
será “O paciente está acometido de pneumonia com evidência totalmente 
inconsistente”. Isto pode se suceder se, por exemplo, um médico é de opinião 
que o paciente está acometido de pneumonia, mas um outro especialista diz 
que não pode ser pneumonia por um outro tipo de exame. Se anotarmos com 
(0.0, 0.0), a leitura intuitiva será “O paciente está acometido de pneumonia 
com ausência total de evidência”. Isto pode se suceder se não se pode 

diagnosticar se é pneumonia ou não (Abe et al., 2011, p. 43). 
 
 

Os autores também descrevem que desse modo, temos algumas leituras 

interessantes:  

 p(1.0, 0.0) pode ser lida como uma proposição verdadeira (evidência favorável total 

e evidência contrária nula). 

  p(0.0, 1.0) pode ser lida como uma proposição falsa (evidência favorável nula e 

evidência contrária total).  
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 p(1.0, 1.0) pode ser lida como uma proposição inconsistente (evidência favorável 

total e evidência contrária total). 

  p(0.0, 0.0) pode ser lida como uma proposição paracompleta (evidência favorável 

nula e evidência contrária nula). 

Segundo os autores Abe et al. (2015), as fórmulas atômicas da Lógica E são 

do tipo p (μ, λ), onde (μ, λ) ∈ [0, 1]2 e p denota uma variável proposicional. Portanto, 

entre várias leituras, p (μ, λ) pode ser lido intuitivamente: Supõe-se que a evidência 

favorável de p é μ e a evidência contrária de p é λ. Assim, há, por exemplo, as 

seguintes leituras particulares:  

a) p (1.0, 0.0) pode ser lido como uma proposição verdadeira; 

b) p (0.0, 1.0) como falso;  

c) p (1.0, 1.0) como inconsistente;  

d) p (0.0, 0.0) como paracompleto e 

e) p (0,5, 0,5) como uma proposição indefinida.  

Abe et al. (2011) definem os graus de incerteza e certeza.   

 

Chama-se Grau de Incerteza Gin(μ, λ) de uma anotação (μ, λ)  a qualquer um 
dos graus de inconsistência ou de paracompleteza. Por exemplo, o grau de 
Incerteza é máximo no estado inconsistente, ou seja Gic(1, 1) = 1. Chama-se 
Grau de Certeza Gce(μ, λ) de uma anotação (μ, λ) a qualquer um dos graus 
de verdade ou de falsidade. Por exemplo, o grau de verdade da anotação (½, 

¼) é ¼, ou seja, Gve(½, ¼) = ¼ (Abe et al., 2011, p. 51). 
 

 
De acordo com os autores Abe (2015) e Akama (2016) os graus de incerteza e 

certeza associados a (μ, λ) são definidos na Equação 1 e na Equação 2. 

Grau de incerteza: Gin (μ, λ) = μ + λ- 1                       (1) 

Grau de certeza: Gce (μ, λ) = μ - λ                               (2) 

Onde: (0 ≤ μ ≤ 1) e (0 ≤ λ ≤ 1) 

        Com relação às particularidades de cada aplicação Abe et al. (2011) propõem: 

 

Observação (problema em aberto). Altamente instigador é estudar outros 
modos de considerar os graus de certeza e de incerteza. Aliás, a observação 
precedente é mais profunda e anterior: com efeito, a escolha do reticulado é 
fundamental para as considerações de todos estes estudos no tocante à 

aplicação prática (Abe et al., 2011, p. 51). 
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2.3 . Técnicas de Navegação de Robôs Autônomos Terrestres 

 

A navegação é um processo pelo qual o robô móvel utiliza para resolver três 

problemas: “Onde estou? Para onde vou? Como vou chegar lá?” Com base nessas 

questões e pesquisas realizadas, pretende-se apresentar uma descrição dos três 

sistemas de navegação mais utilizados pelos projetistas da área da robótica.  

A odometria é o método de navegação mais utilizado para robôs móveis. Ela 

proporciona uma boa precisão para distâncias curtas, é barata e permite taxas de 

amostragem muito altas por parte dos sensores (ALVES, 2010). Essa técnica funciona 

com base na informação incremental do movimento linear das rodas motrizes ao longo 

do percurso e do tempo, ou seja, na medição da rotação das rodas motrizes, de forma 

a determinar a distância percorrida por um veículo, determinar a sua velocidade e a 

direção do movimento. Para isso, os sensores mais utilizados são os encoders 

acoplados às rodas motrizes do robô. Contudo, o deslocamento linear reproduzido 

através da rotação das rodas, por vezes não transmite uma boa precisão para a 

estimação da posição do robô, como por exemplo, se houver uma derrapagem das 

rodas. Nesses casos, os impulsos gerados pelos sensores serão interpretados como 

um deslocamento linear da roda motriz e, muitas vezes, não correspondem ao real 

deslocamento do robô autônomo.  

De acordo com Borenstein et al. (1996), a ideia fundamental da odometria é a 

integração das informações de movimento incremental ao longo do tempo, o que leva 

ao acúmulo de erros. Particularmente, o acúmulo de erros de orientação causará 

grandes erros de posição que aumentam proporcionalmente com a distância 

percorrida pelo robô. Os autores afirmam que apesar dessas limitações, a maioria dos 

pesquisadores concorda que a odometria pode ser uma parte importante de um 

sistema de navegação robótica. Sendo assim as tarefas de navegação serão 

simplificadas se a precisão odométrica for melhorada através de algumas técnicas. A 

odometria é usada em quase todos os robôs móveis, assim os dados podem ser 

fundidos com medidas de posição absoluta para fornecer uma estimativa de posição 

melhor e mais confiável (BYRNE et al., 1992). 

Uma outra técnica já comentada consiste na configuração prévia do ambiente 

no qual o robô móvel está inserido, através de marcadores. Esses marcadores podem 

ser naturais, ou seja, aqueles objetos ou características que já estão no ambiente e 

têm uma função diferente na navegação do robô. Com relação aos marcadores 
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artificiais, estes são objetos ou marcos especialmente projetados que precisam ser 

colocados no ambiente com o único propósito de permitir a navegação de robôs. 

 Segundo Nirmala et al. (2016), esses marcadores são características distintas 

que um robô pode reconhecer a partir de seus sensores. Os marcos podem ser formas 

geométricas (por exemplo, retângulos, linhas, círculos), e podem incluir informações 

adicionais (por exemplo, na forma de códigos de barras). Em geral, os marcos têm 

uma posição fixa e conhecida para que um robô possa se localizar. Os marcos são 

cuidadosamente escolhidos para serem fáceis de identificar, como por exemplo, deve 

haver contraste suficiente com a cor de fundo. Antes que um robô possa usar pontos 

de referência para navegação, as características dos marcos devem ser conhecidas 

e armazenadas na memória do robô (BETKE; GURVITS, 1997).   

A principal tarefa na localização é reconhecer os marcos de forma confiável e 

calcular em qual posição o robô se encontra. A fim de simplificar o problema da 

aquisição de marcos, muitas vezes se presume que a posição e orientação atual do 

robô é conhecida de modo que o robô só precisa procurar pontos de referência em 

uma área limitada. Para melhorar a precisão desse sistema na detecção dos marcos 

artificiais, a odometria pode ser utilizada em conjunto com a navegação por 

marcadores. Os robôs autônomos usam sensores para mapear o ambiente e, em 

seguida, extrair estruturas distintas que servem como marcos para a navegação no 

futuro. É importante ter em mente que os marcos naturais funcionam melhor em 

ambientes altamente estruturados como corredores, pisos de fabricação ou hospitais 

(BORENSTEIN et al.,1996). Para esse método, os marcadores artificiais 

frequentemente utilizados são marcadores óticos, marcadores magnéticos ou 

transponders3 embora, usualmente, a estimação da localização de um robô seja 

baseada em marcadores óticos detectados através de um sistema de visão. 

O sistema de navegação por posicionamento baseado em mapas, também 

conhecido como "correspondência de mapas", consiste em uma técnica em que o 

robô usa seus sensores para criar um mapa de seu ambiente local. Esse mapa local 

é então comparado a um mapa global anteriormente armazenado na memória do 

robô. Se uma correspondência for encontrada, então o robô pode calcular sua posição 

real e a orientação no ambiente. O mapa prévio do ambiente pode ser um arquivo feito 

                                            
3 O transponder é um equipamento de comunicação eletrônico complementar de automação muito utilizado na aviação 

e cujo objetivo é receber, amplificar e retransmitir um sinal em uma frequência diferente ou transmitir de uma fonte uma 
mensagem pré-determinada em resposta a outra pré-definida de outra fonte. 
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no software Computer-Aided Design (CAD) do ambiente, ou pode ser construído a 

partir de dados de sensores que foram realizados anteriormente (BORENSTEIN et al., 

1996). Esse sistema de navegação permite que um robô aprenda um novo ambiente 

e melhore a precisão de posicionamento através da exploração, e assim fazer uso de 

recursos sensoriais para evitar colisões com obstáculos (WEI, 2015). 

As principais desvantagens desse sistema de navegação consistem na 

quantidade de recursos tecnológicos para sensoriamento, aliados a uma grande 

capacidade de processamento dessas informações. É necessária também uma certa 

quantidade de objetos estacionários e distinguíveis no interior do ambiente a ser 

mapeado.  Deve-se notar que atualmente a maioria dos trabalhos em posicionamento 

baseado em mapas está limitada a configurações de laboratório e a ambientes 

relativamente simples (HOPPEN et al., 1990).   

 

3. METODOLOGIA 

 

A tecnologia se traduz como uso de técnicas e conhecimentos para aperfeiçoar 

ou para facilitar um determinado trabalho com a arte, com a resolução de um problema 

ou a execução de uma tarefa. A tecnologia pode ser controlável pelo método científico, 

que une a técnica à ciência, une a evidência empírica à reflexão teórica. A metodologia 

científica é o conjunto das etapas a serem vencidas para se alcançar um objetivo 

(LAKATOS; MARCONI, 1992). 

 Assim, para corroborar com essa reflexão, este trabalho foi dividido em fase 

teórica, fase empírica, fase de resultados, discussão e conclusão.  

Na fase teórica foi feito um levantamento e revisão de fontes sobre Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏, assim como um estudo dessa lógica aplicada 

à navegação autônoma terrestre. Um outro estudo importante foi realizado sobre as 

técnicas de navegação robótica terrestre, para que o aprofundamento no 

conhecimento de algumas dessas técnicas servisse de base teórica, e dessa forma 

serem utilizadas no projeto proposto. Tudo isso serviu para uma delineação do projeto 

de pesquisa que está descrito no artigo publicado:  Analysis of the Displacement of 

Terrestrial Mobile Robots in Corridors Using Paraconsistent Annotated Evidential 

Logic E𝜏, que pode ser visto no Apêndice 1.  

Com relação à fase empírica delimitaram-se os objetivos da pesquisa para uma 

realidade mais prática, a partir da construção do protótipo do robô, pesquisa sobre o 
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funcionamento e testes de performance dos principais componentes utilizados, tais 

como o microcontrolador ATmega 2560, os sensores ultrassônicos e o servo motor. 

Esses testes podem ser observados no artigo publicado: Application of Paraconsistent 

Annotated Evidential Logic E𝜏 for a Terrestrial Mobile Robot to Avoid Obstacles, que 

pode ser visto no Apêndice 2. A partir daí, já foi possível avançar ainda mais no 

trabalho, e na elaboração do algorítmo paraconsistente.   

A fase de resultados e discussão foi iniciada com os ensaios de desempenho 

do deslocamento do robô em um corredor com 80 cm de largura, em escala reduzida.  

Essa largura foi determinada pela proporção de um AVG em tamanho natural (1,45 m 

de comprimento) com relação ao corredor de 4 m de largura de um centro de logística. 

Foram realizados dois ensaios, sendo o primeiro relacionado com a movimentação do 

robô evitando colisão com obstáculos, já o segundo ensaio teve como objetivo verificar 

a percepção do robô de uma saída lateral. Foram levantados dados de velocidade de 

deslocamento em relação à quantidade de colisões e construção de duas tabelas para 

verificação posterior. O primeiro ensaio descrito pode ser observado no artigo 

publicado: Paraconsistent Annotated Evidential Logic E𝜏 Applied to Autonomous 

Robots in Logistic Center, que pode ser visto no Apêndice 3.  

 Na fase da discussão propriamente dita, houve uma comparação com 

trabalhos citados na pesquisa e que tiveram o mesmo enfoque.  

Para concluir, foi feita uma exposição sobre as contribuições deste trabalho, 

com relação ao protótipo com servo motor e todos os sensores utilizados, assim como 

outra proposta de utilização do algoritmo paraconsistente como ferramenta auxiliar na 

navegação robótica terrestre.    

 

3.1. Projeto e Protótipo do Robô Autônomo Terrestre 

 

Diante das pesquisas sobre aplicações da Lógica Paraconsistente Anotada 

Evidencial E na área da robótica e com base nas técnicas de navegação, idealizou-

se o projeto cuja proposta é desenvolver um protótipo de robô autônomo terrestre. A 

ideia inicial era construir um robô capaz de se deslocar em ambientes estruturados 

com planta simétrica, como pode ser visto na Figura 2.   
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Figura 2 – Proposta do projeto 

 

Fonte: Autor (2021) 

 
Esse robô móvel autônomo terrestre poderá atuar em corredores prediais 

industriais, destinados a trabalhos de abastecimento de linhas de produção, transporte 

de insumos, monitoramento e rastreamento em logística.  Na escala reduzida, a 

largura dos corredores foi de 80 cm, conforme já descrito, adotada como padrão para 

a realização dos ensaios de desempenho no deslocamento do robô.  A princípio, o 

problema a ser resolvido consiste em promover um deslocamento do robô ao longo 

dos corredores, de forma que ele sempre ocupe a posição central desses corredores, 

e realize uma trajetória com origem e destino, sem colisões com obstáculos.  

De acordo com Miatliuk et al. (2020), a construção de um projeto com sistemas 

mecatrônicos contém várias fases: plano de desenvolvimento de especificações, 

conceitos de projeto, detalhes do projeto, construção, serviço. Com base nesses 

conceitos, idealizou-se o protótipo do robô autônomo terrestre que se encontra 

detalhado na Figura 3.  

A estrutura do Robô possui três rodas, sendo duas dianteiras instaladas 

paralelamente fixas e acionadas cada uma por um motor de Corrente Contínua (CC), 

cuja função principal é a tração do robô. Uma única roda traseira faz a mudança de 

direção do robô através do controle efetuado pelo servo motor. Por se tratar de um 

robô, cujo chassis configura um veículo de tração, os motores juntamente com a caixa 

de redução foram fixados na parte dianteira. Tanto o controle de velocidade e de 

tracionamento das rodas dianteiras, assim como o servo motor que direciona o robô 

através da roda traseira, recebem informações dos seis sensores de ultrassom. Os 



31 

dois sensores óticos foram instalados para dar apoio a informação para uma saída 

abrupta pelas laterais. Para receber e controlar todas essas informações, assim como 

atender as especificações eletrônicas do projeto, o protótipo foi implementado com 

microcontrolador ATmega 2560, que possui a quantidade de entradas e saídas digitais 

disponíveis necessárias para todos os periféricos que fazem parte do robô. Ele 

também possui um módulo Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART), 

que possibilita o uso da tecnologia de comunicação bluetooh, necessária para 

interação com dispositivos móveis, tais como celulares e tablets. Essa comunicação 

é de extrema importância para integrar dispositivos com a Internet para a Indústria 4.0 

(VARGA et al., 2019). Todas as informações técnicas foram extraídas do manual do 

fabricante do microcontrolador, cujas características estão disponíveis no Anexo 1. 

 

Figura 3 – Protótipo do projeto 

  

Fonte: Autor (2021) 

 

Outro ponto importante dessa opção de microcontrolador é o fato de se tratar 

de uma plataforma Open Source com grande versatilidade de aplicações e controle 

de periféricos, com muita flexibilidade de ações na programação em Linguagem C, 

que contribuiu muito para o desenvolvimento do algoritmo paraconsistente utilizado 

no projeto (CANDELAS et al., 2015). Os sensores ultrassônicos frontais, diagonais e 

laterais foram devidamente instalados, assim como os dois sensores óticos na parte 

traseira do protótipo (TEDESCHI et al., 2017). Todos os periféricos foram interligados 

no microcontrolador de acordo com o diagrama esquemático da Figura 4. Na parte 

inferior, observa-se o módulo de controle, assim como as ligações dos motores de 

tração esquerdo e direito. As conexões dos periféricos com o módulo do ATmega 2560 
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foram realizadas de acordo com o diagrama esquemático, extraído do manual do 

fabricante. Esse diagrama pode ser visto no Anexo 2.  

 

Figura 4 – Diagrama de conexões do protótipo do robô 

 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Na parte superior, pode-se verificar outra diferença em relação aos protótipos 

antecessores, que consiste na ideia de se utilizar um Liquid Crystal Display (LCD) para 

monitoramento das leituras das distâncias apontadas pelos sensores ultrassônicos 

frontais e laterais, assim como observar o valor do ângulo apontado pelo servo motor. 

Todas essas observações foram de extrema importância nos ensaios de 

movimentação para análise de desempenho do robô (HEXMOOR, 2013). Na parte 

traseira do protótipo e abaixo do display de LCD, foi instalada uma bateria de Lítio-íon 

para equipar o robô. Essa bateria possui uma alta densidade de energia e é muito leve 

quando comparada com outras tecnologias (CHANG et al., 2013).   

 

3.2. Descrição dos Componentes Utilizados na Construção do Protótipo 

 

 Para o acionamento e controle dos motores de tração escolheu-se o módulo 

Driver ponte H, com base no circuito integrado L298N. Representado na Figura 5, 

esse módulo foi construído para controlar cargas indutivas como é o caso dos motores 

CC, utilizados no projeto. A tensão de controle lógico é de 5V compatível com o 

ATmega 2560, além de possibilitar motores com tensão de alimentação de 6V a 35V. 

A opção escolhida no projeto foram dois motores de tração CC de 12V.  

 

Figura 5 – Módulo de controle dos motores de tração 

  

Fonte: Manual do fabricante 

 

A Tabela 2 mostra a ordem de ativação dos motores de tração, sendo que as 

entradas IN1 e IN2 controlam o Motor A do lado direito e as entradas IN3 e IN4 

controlam o Motor B do lado esquerdo do protótipo do robô. Além disso, o módulo 

driver possui entradas (ATIVA MA e ATIVA MB) para conexão com o microcontrolador 
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ATmega 2560 controlar a rotação dos motores de tração através de sinais Pulse Width 

Modulation (PWM4).   

 

Tabela 2 – Ordem de ativação dos motores de tração 

MOTOR IN1 IN2 IN3 IN4 

HORÁRIO 5V GND 5V GND 

ANTI-HORÁRIO GND 5V GND 5V 

PONTO MORTO GND GND GND GND 

FREIO 5V 5V 5V 5V 
 

Fonte: Adaptado do manual do fabricante 

 

Conforme já descrito anteriormente, no projeto do protótipo decidiu-se utilizar 

um servo motor para garantir uma maior precisão na realização de curvas. O modelo 

de servo motor SG90 da Tower Pro foi utilizado e está em destaque na Figura 6, com 

as dimensões extraídas do manual do fabricante. No lado direito, observa-se a forma 

de onda do sinal de controle do servo motor, que também é fornecida pelo fabricante, 

cujo nível alto do ciclo deve variar de 1 ms a 2 ms. Isso para que o servo realize um 

movimento de -90º a +90º em relação à posição central. Com base no algoritmo 

paraconsistente e informações dos sensores frontais e laterais, o microcontrolador 

gera um sinal PWM com frequência fixa de 50 Hz e período total de 20 ms.  

 

Figura 6 – Servo motor de controle de direção 

  

 

Fonte: Manual do fabricante 

                                            
4 PWM consiste na variação proporcional dos pulsos, mantendo a frequência constante. Desta forma saídas de baixo 

nível de sinal analógico são conseguidas com pulso de períodos curtos de nível lógico alto, já saídas com maior nível de sinal 
analógico são conseguidos através de períodos maiores de pulso em nível alto. 
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Isso faz com que o servo motor aponte a posição desejada (OCAK et al., 2012).  

Com relação aos sensores de distâncias frontais e laterais, a opção utilizada 

foram os sensores HC-SR04 da Cytron Technologies, pois segundo o próprio 

fabricante, esse tipo de sensor ultrassônico utiliza um sonar como fazem morcegos e 

golfinhos para determinar a distância de um objeto. O sensor é capaz de medir 

distâncias de 2 cm a 400 cm, e a operação de leitura não é afetada pela luz ou pela 

cor do objeto (PARK et al., 2010), embora materiais macios como tecido e espuma 

possam ser difíceis de detectar. A Figura 7, extraída do manual do fabricante, mostra 

o aspecto físico do sensor, os sinais elétricos de emissão e recepção, assim como 

mostra a equação para determinar a distância e otimizar a sua utilização.  

 

Figura 7 – Sensor ultrassônico 

 
 

 

Fonte: Manual do fabricante 

 

O funcionamento do sensor é baseado na emissão de um pulso de curta 

duração de 10 µs por parte do transmissor (T). Em seguida o mesmo transmissor (T) 

envia um sinal de 8 pulsos consecutivos de 40 kHz para o sincronismo. O receptor (R) 

aguarda em nível alto o retorno do sinal Echo back e muda para nível baixo assim que 

recebe esse sinal. Na Figura 7, observam-se todos esses sinais, com destaque para 

o sinal de Echo back, cuja duração é utilizada para cálculo da distância percebida pelo 

sensor ultrassônico, que pode ser calculada em centímetro ou polegada.  

 

3.3. Elaboração do Algoritmo Paraconsistente  

 

Com relação à programação, iniciou-se com um processo de normalização da 

leitura dos sensores no software Excel. Este processo consiste em adaptar a escala 

de leitura dos sensores ultrassônicos aos valores determinados na Lógica 
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Paraconsistente Anotada Evidencial E, dentro de um intervalo real unitário fechado 

de [0,1] (ABE, 2011). 

Então, idealizou-se simular 10 possibilidades de posicionamento de supostos 

obstáculos estáticos à frente do robô, em posições diferentes. O critério desta 

simulação foi baseado nesses obstáculos em diferentes posições, tanto para o lado 

esquerdo quanto para o lado direito do robô. Em seguida, foi feita uma normalização 

das leituras dos sensores frontais para os valores de μ e λ do reticulado, como pode 

ser observado tanto na Equação (3), quanto na Equação (4) respectivamente. 

µ =
Sensor Left

200
              (3) 

𝜆 = 1 − (
Sensor Right

200
)             (4) 

A partir daí, com a aplicação dos conceitos da lógica, foram calculados o grau 

de incerteza da proposição matemática: “A frente do robô está livre”. Essa simulação 

é demonstrada na Tabela 3.   

De acordo com a simulação realizada no mesmo software, na presença de 

obstáculos com variadas distancias em relação ao robô, através da Equação (1), 

determinou-se o grau de incerteza.  

 

Tabela 3 – Simulação de obstáculos em posições diferentes 

Sensores Frontais Grau de 

Incerteza 

 Ângulo do 

Servo 

Motor (º) 

Situação Esquerdo 

(cm) 

µ Direito 

(cm) 

 λ 

1 20 0,1 200 0 -0,9 -85,23 

2 40 0,2 180 0,1 -0,7 -66,29 

3 60 0,3 160 0,2 -0,5 -47,35 

4 80 0,4 140 0,3 -0,3 -28,41 

5 100 0,5 120 0,4 -0,1 -9,47 

6 120 0,6 100 0,5 0,1 9,47 

7 140 0,7 80 0,6 0,3 28,41 

8 160 0,8 60 0,7 0,5 47,35 

9 180 0,9 40 0,8 0,7 66,29 

10 200 1 20 0,9 0,9 85,23 
 

Fonte: Autor (2021) 
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Tais valores mostraram-se ideais para o controle do servo motor de direção do 

robô, já que variaram no intervalo de -0,9 a +0,9. Essa gama de valores facilita a 

determinação do ângulo apontado pelo servo motor, utilizada na programação em 

Linguagem C, para ser aplicada ao microcontrolador. 

Com a utilização da mesma proposição, e com a possibilidade de dois 

obstáculos obstruírem a passagem do robô simultaneamente, ou ele estar diante de 

uma parede; decidiu-se realizar outra simulação. A Tabela 4 mostra essa simulação 

de novas situações.  

Diante dessa nova simulação, na presença de dois obstáculos com variadas 

distancias em relação ao robô, através da Equação (2), determinou-se o grau de 

certeza. Essa gama de valores que variaram no intervalo de -0,95 a +1,0 

demonstraram ideais para o controle de velocidade e tomada de decisão de frenagens 

durante o percurso.  

 

Tabela 4 – Simulação de obstáculos em posições iguais simultaneamente 

Sensores Frontais Grau de 

Certeza Situação Direita 

(cm) 

µ Esquerda 

(cm) 

λ 

1 200 1 200 0 1 

2 180 0,9 180 0,1 0,8 

3 160 0,8 160 0,2 0,6 

4 140 0,7 140 0,3 0,4 

5 120 0,6 120 0,4 0,2 

6 100 0,5 100 0,5 0 

7 80 0,4 80 0,6 -0,2 

8 60 0,3 60 0,7 -0,4 

9 40 0,2 40 0,8 -0,6 

10 20 0,1 20 0,9 -0,8 

11 10 0,05 10 0,95 -0,9 

12 5 0,025 5 0,975 -0,95 
 

Fonte: Autor (2021) 
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O algoritmo paraconsistente para a movimentação do robô aqui proposto, foi 

composto pelo grau de certeza no controle de velocidade e frenagem e pelo grau de 

incerteza no controle de direção do robô. Sendo assim, a proposição do algoritmo 

paraconsistente para o movimento do robô foi definida como M(Gcer, Ginc).  

 

3.4. Determinação do Ângulo do Servo Motor  

 

Os fabricantes de microcontroladores em geral, determinam uma variável de 

10 bits para controlar alguns periféricos, como por exemplo as entradas analógicas e 

servo motores. Teoricamente, essa variável divide uma gama de valores em 1023 

subdivisões possíveis (MONK, 2015).  Verificou-se na prática que com esta variação, 

o servo motor descrito na Figura 6 realizava uma rotação de aproximados 170º. Sendo 

assim, foram adotados no projeto -85º para curvas a direita, e +85º para curvas a 

esquerda. Para determinar o ângulo do servo motor durante o deslocamento, criaram-

se duas variáveis e uma constante para essa função dentro da Linguagem C. A 

variável de setpoint do servo motor (SV_SET_PT), a variável que representa o grau 

de incerteza (GRA_INC), foi extraída diretamente da Tabela 3 e a constante de 

intensidade (CON_INT). Com base nessas informações foi elaborada a Equação 5.  

 

SV_SET_PT = (CON_INT x GRA_INC) + 511,5                                                         (5) 

 

De acordo com a posição de supostos obstáculos em relação à frente do robô, 

a variável (GRA_INC) varia numa gama de -0,9 a +0,9, em que o valor zero, como 

visto na Tabela 3, significa que não há obstáculos próximos à frente do robô. Isso faz 

com que o valor armazenado na variável (SV_SET_PT) seja exatamente a metade de 

1023, e foi fixado em 511,5. Nessas condições o servo motor aponta para uma posição 

central, ou seja, sem desvio. Já os valores próximos às extremidades da variável 

(GRA_INC) fazem com que o servo motor atue dentro da gama de valores dos ângulos 

calculados. Além disso, através do valor programado na (CON_INT) pode-se ajustar 

a intensidade da variação do ângulo, e desta forma permitir mudanças mais suaves 

ou mais bruscas na rota do robô. A Figura 8 mostra um ensaio feito para testar essas 

implementações no protótipo.  

O ensaio teve como proposta comprovar a precisão dos valores calculados, em 

comparação ao ângulo apontado pelo servo motor. No retângulo vermelho mostrado 
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no display de LCD verifica-se um ângulo de aproximadamente 30º, e o mesmo valor 

de ângulo pode ser visto no ponto A sendo apontado pelo servo motor e medido no 

transferidor.   

 

Figura 8 – Ensaio do ângulo apontado pelo servo motor 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

3.5. Controle de Velocidade de Deslocamento e Frenagem  

 

Os motores de tração do protótipo são controlados via PWM pelo 

microcontrolador. Para esse tipo de ação são disponibilizados pinos de saída que são 

controlados através de variáveis de 8 bits, e permitem uma gama de 255 

possibilidades (MONK, 2015). Esses sinais são enviados do microcontrolador para o 

módulo de controle dos motores de tração, conforme já descrito anteriormente. 

Durante a simulação de obstáculos à frente do robô, o grau de certeza demonstrou-

se ideal para determinação desse controle. Com base na Tabela 4, verifica-se que o 

valor 1 do grau de certeza significa uma distância segura em relação a obstáculos, em 

contrapartida, o valor de -0,95 indica presença de obstáculos muito próximos ao robô. 

Para o devido controle dos dois motores de tração, houve a necessidade de criar-se 

variáveis para essa função. Um outro ponto importante foi a determinação de um valor 

máximo de velocidade para garantir um bom desempenho no deslocamento do robô. 

Nos ensaios realizados, decidiu-se limitar a velocidade máxima em 0,75 m/s. Tal 

velocidade é possível com o valor de 60 da variável de 8 bits do PWM. O passo 

seguinte foi a criação das variáveis (GRA_CER) para o grau de certeza, e a variável 

(PWM_SET_MT) para o controle de setpoint do PWM dos motores de tração. Tudo 

isso deu origem à Equação 6.  
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PWM_SET_MT = (GRA_CER x 37,5) + 37,5                                                             (6)  

 

Além disso, é preciso enviar mais duas informações de cada um dos motores de 

tração ao módulo de controle, de acordo com a Tabela 2. Essas informações foram 

devidamente utilizadas para manter os motores em movimento para frente, sentido 

horário e para a ação dos freios.  

 

3.6. Sensores Frontais Diagonais 

 

Com a conclusão das etapas anteriores e com o hardware do robô autônomo 

terrestre já construído, iniciaram-se os primeiros testes de deslocamento. Então, 

verificou-se uma enorme dificuldade do robô na detecção de objetos posicionados na 

diagonal em relação a sua frente. A Figura 9, extraída do manual do fabricante, mostra 

o ângulo de 30º de melhor abrangência do sensor ultrassônico. Contudo, de acordo 

com pesquisas realizadas e já mencionadas neste trabalho, esses sensores são os 

mais indicados para essa aplicação. Diante desse problema, decidiu-se pela 

colocação de mais um par de sensores na frente do robô posicionados a 45º dos 

sensores frontais já existentes. Isso melhora o ângulo de abrangência para a 

percepção de obstáculos em relação à frente do robô. Na Figura 3, pode-se observar 

que os sensores diagonais frontais foram devidamente instalados, pois retrata o 

hardware do protótipo final do robô.   

 

Figura 9 – Ângulo de abrangência do sensor ultrassônico 

 

Fonte: Manual do fabricante 
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3.7. Sensores Óticos Traseiros 

 

A detecção de saídas pelas laterais durante a trajetória do robô é percebida 

pelos sensores ultrassônicos laterais direito ou esquerdo. Para isso, ao ser detectada 

uma saída, o algoritmo de programação comanda o robô a fazer uma manobra brusca. 

Isso causou um problema de instabilidade nas curvas do robô na tarefa de desviar de 

obstáculos, pois durante esse processo os sensores laterais podem detectar 

distâncias maiores que 60 cm em relação aos limites laterais do corredor. Dessa 

forma, o algoritmo pode identificar erroneamente que se deve realizar uma curva 

brusca naquele instante. Com intuito de melhorar essa performance de identificação 

de saída, sem prejudicar o desempenho no desvio de obstáculos, idealizou-se a 

colocação de marcas (espelhos) no piso dos corredores do ambiente de navegação 

estruturado (NIRMALA et al., 2016). Dois sensores óticos do tipo Infrared (IR) foram 

instalados na parte traseira do robô. O módulo sensor ótico utilizado é um circuito 

composto por um emissor e um receptor IR, mais o circuito integrado comparador 

LM393, facilitando sua conexão com Arduino, visto que sua tensão é de 3,3V a 5V. 

Seu funcionamento é simples, quando algum obstáculo (nesse caso, espelho) é 

colocado em frente ao sensor, o sinal infravermelho é refletido para o receptor. 

Quando isso acontece, o pino de saída OUT é colocado em nível baixo (0), e o led 

vermelho do módulo é aceso, indicando que algum obstáculo foi detectado. O alcance 

do sensor é de 2 a 30 cm, que pode ser ajustado por meio do potenciômetro na placa 

do módulo. A Figura 10 mostra o aspecto físico desse módulo sensor, extraída do 

manual do fabricante.   

 

Figura 10 – Módulo sensor ótico IR 

 

Fonte: Manual do fabricante 
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3.8. Programação do Robô em Linguagem C 

 

A Linguagem C de programação é uma das mais utilizadas e bem-sucedidas, 

porque possui alto nível de abstração, ou seja, está muita próxima da comunicação 

humana. Foi desenvolvida 1972 no laboratório Bell pelo físico e matemático Dennis 

Ritchie, sendo depois revisada e padronizada pelo American National Standards 

Institute (ANSI) em 1989. Essa linguagem de programação é estruturada e com 

grande portabilidade, com códigos enxutos e velozes quando comparada a outras. 

Destaca-se por ser procedural, ou seja, um problema complexo pode ser decomposto 

em módulos mais simples para ser solucionado. Uma outra grande vantagem é ser 

multiplataforma, permitindo que o programa possa ser compilado5 em grande 

variedade de plataformas com pequenas alterações (BACKES, 2013). Na área de 

automação e robótica experimental é de extrema importância ter um bom domínio da 

Linguagem C, pois a maioria dos microcontroladores são programados nessa 

linguagem.   

A programação da placa eletrônica do robô móvel foi baseada em três pilares 

que já foram descritos nos itens anteriores, que são: Elaboração do Algorítmo 

Paraconsistente, Determinação do Ângulo do Servo Motor para os Parâmetros do 

Microcontrolador, Controle de Velocidade e Frenagem.  Adotou-se a plataforma 

Integrated Development Environment (IDE) do Arduino, que é um software de código 

aberto. Isso permite aos usuários escrever e fazer upload de códigos específicos 

dentro de um ambiente de trabalho em tempo real, bem como utilizar algumas partes 

do código de programação chamadas de bibliotecas, já construídas, testadas e 

fornecidas pela própria plataforma (OLIVEIRA, 2017).   

Na Figura 11 está o fluxograma do código de programação que foi elaborado 

na IDE do Arduino ATmega 2560. No início do processo de programação realizou-se 

a declaração das variáveis, e em seguida no void setup foi feita a configuração dos 

pinos para todos os periféricos existentes no projeto do protótipo do robô. O programa 

principal dentro do void loop gerencia todas as operações do robô, tais como as 

funções auxiliares de leitura dos sensores ultrassônicos, função do display LCD e 

função de curvas acentuadas.    

                                            
5 Compilação é um termo usado para classificar um grupo de elementos que foram reunidos. Pode-se comparar um 

compilador de linguagem de programação a um tradutor, pois essa será a função do compilador, traduzindo para a linguagem 
de programação para que os códigos sejam executados.  
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Figura 11 – Fluxograma da programação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Todas as funções da Lógica Paraconsistente também são controladas e calculadas 

pelo programa principal.    

 O bloco de condicionais de controle utiliza as três funções baseadas na Lógica 

Paraconsistente, para enfim enviar as informações de correção do deslocamento do 

robô para o bloco de controle do servo motor de direção, e para o bloco dos motores 

de tração.  

 A seguir, serão dados maiores detalhes sobre as principais partes que 

compõem a programação do protótipo do robô. Os programas em Linguagem C para 

microcontroladores utilizam variáveis para armazenar todas as informações referentes 

Declaração das variáveis 

 

Programa Principal 

Configuração dos pinos 

do microcontrolador 

Condicionais de 

navegação 

Função de leitura dos 

sensores ultrassônicos 

Função Lógica 

Paraconsistente Frontal 

Função display de 

LCD 

Função Lógica 

Paraconsistente Lateral 

 

Controle do servo 

motor e motores de 

tração 

Função curvas 

acentuadas 

Função Lógica 

Paraconsistente 

Frontal Diagonal 

 

Início 
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a sensores, assim como elas servem para toda parte de cálculo matemático 

necessário ao bom funcionamento do processamento do programa.  

O texto a seguir foi retirado do início da programação, que está disponível no 

Apêndice 4.  Verifica-se a declaração das bibliotecas do LCD e do servo motor, sendo 

que os números ao lado esquerdo do texto referem-se as linhas de programação na 

IDE. O pino de saída 12 foi destinado ao sinal PWM para o controle do servo motor. 

As variáveis (VALOR_MOTOR1 e VALOR_MOTOR2) foram declaradas com valor 

zero para que o programa seja iniciado com os motores de tração parados. As 

variáveis (ECHO_1 e ECHO_2) configuram o recebimento dos pulsos de eco dos 

sensores ultrassônicos frontais direito e esquerdo nos pinos 9 e 11 do 

microcontrolador respectivamente. Já as variáveis (TRIG_1 e TRIG_2) servem para o 

envio dos pulsos dos sensores ultrassônicos frontais direito e esquerdo, 

respectivamente nos pinos 8 e 10.  

 

1 //*****DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS*****// 

2 #include <LiquidCrystal.h> //biblioteca display LCD 

3 #include <Servo.h> //biblioteca servo motor 

4 Servo servo; //variável servo motor  

6 #define SERVO 12 //define saída controle PWM do servo no pino 12  

8 int VALOR_MOTOR1 = 0; //inicializa motor de tração direito desligado 

9 int VALOR_MOTOR2 = 0; //inicializa motor de tração direito desligado 

13 //*****PINAGEM DOS SENSORES ULTRASSONICOS 

14 #define ECHO_1 9 //sensor frontal direito eco recebido 

15 #define TRIG_1 8 //sensor frontal direito pulso enviado  

17 #define ECHO_2 11 //sensor frontal esquerdo eco recebido 

18 #define TRIG_2 10 //sensor frontal esquerdo pulso enviado 

   

 O próximo bloco a ser apresentado, trata-se do void setup, necessário a todo 

programa de Arduino para definir a função dos pinos do microcontrolador na interação 

com os diversos periféricos que foram utilizados no projeto.  

Nesta parte do programa foram definidas a função dos pinos. Assim, verifica-se que 

os pinos (TRIG_1 e TRIG_2) que já tiveram seus pinos definidos, agora foram 

configurados como saída de informação do microcontrolador. Esses pinos iniciam o 

seu funcionamento em nível baixo, que significa sem sinal. Da mesma forma, os pinos 
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(ECHO_1 e ECHO_2) foram configurados como entrada de informação dos sensores 

ultrassônicos para o microcontrolador. Os outros sensores ultrassônicos também 

foram configurados da mesma maneira.  

 

105 void setup() //*****CONFIGURAÇÃO DA FUNÇÃO DOS PINOS 

106 { 

114 pinMode(12, OUTPUT); //configura pino 12 como saída PWM para o servo motor 

115 lcd.begin (16, 4); //configura display LCD 16 colunas e 4 linhas 

116  

117 pinMode (TRIG_1, OUTPUT); //configura pino trigger 1 como saída 

118 pinMode (ECHO_1, INPUT); //configura pino eco 1 como entrada 

119 digitalWrite(TRIG_1, LOW); //inicia pino trigger 1 em nível baixo 

120  

121 pinMode (TRIG_2, OUTPUT); //configura pino trigger 2 como saída 

122 pinMode (ECHO_2, INPUT); //configura pino eco 2 como entrada 

123 digitalWrite(TRIG_2, LOW); //inicia pino trigger 2 em nível baixo 

   

 O bloco do programa principal, que fica dentro do void loop, gerencia todo o 

funcionamento das partes que compõem os periféricos em geral, executando uma 

sequência de leitura dos comandos programados, através de um processo chamado 

de varredura.  Uma parte da programação principal pode ser vista no texto a seguir.  

No começo, o programa principal possibilita a ligação dos motores de tração através 

do (BOT_1). Em seguida através do comando (TRIGPULSE_1) verifica-se, no texto, 

a chamada da função de leitura do sensor frontal direito. Nesse caso, o programa 

principal calcula a distância medida e limita o máximo alcance em 40 cm. O mesmo 

processo também é realizado para os outros sensores ultrassônicos, como pode-se 

verificar no texto, através do comando (TRIGPULSE_4), o microcontrolador realiza a 

chamada da função de leitura do sensor lateral esquerdo. 

 

154 void loop()//*****BLOCO DO PROGRAMA PRINCIPAL  

155 { 

157 if (digitalRead(BOT_1) == LOW) //se o botão for pressionado 

158 { 

164 digitalWrite (IN1_MOT_DIR, HIGH); //liga motor de tração direito 
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165 digitalWrite (IN2_MOT_DIR, HIGH); //liga motor de tração direito 

166 digitalWrite (IN3_MOT_ESQ, HIGH); //liga motor de tração esquerdo 

167 digitalWrite (IN4_MOT_ESQ, HIGH); //liga motor de tração esquerdo 

168  } 

171 TRIGPULSE_1(); //chama a função de leitura do sensor frontal direito 

172 PULSE_1 = pulseIn (ECHO_1, HIGH); //retorno do pulso de eco frontal direito 

173 SR_FD = PULSE_1 / 58.82; //converte largura do pulso eco em cm 

175 if (SR_FD >= 40)  { 

177 SR_FD = 40; //limita a leitura do sensor em 40 cm } 

178 

196 TRIGPULSE_4(); //chama a função de leitura do sensor lateral esquerdo 

197 PULSE_4 = pulseIn (ECHO_4, HIGH); //retorno do pulso de eco lateral esquerdo 

198 SR_LE = PULSE_4 / 58.82; //converte largura do pulso eco em cm  

200 if (SR_LE >= 100)  { 

202 SR_LE = 80; //limita a leitura do sensor em 80 cm } 

  

 O texto abaixo retrata a função do sensor ultrassônico frontal direito, escolhida 

como exemplo, para essa descrição. O programa principal chama essa função de 

maneira sequencial, então o microcontrolador envia um pulso elétrico de 10 µs pelo 

pino (TRIG_1), que por sua vez retorna para o microcontrolador um pulso de retorno 

chamado de eco através do pino (ECHO_1). Dessa forma, o programa principal 

consegue calcular a distância do sensor ultrassônico em relação a um obstáculo pelo 

tempo de retorno do pulso eco, conforme descrito no Item 3.2.   

 

338 //*****FUNÇÕES PULSOS SENSOR ULTRASSOM 

339 void TRIGPULSE_1() 

340 {  

341 digitalWrite(TRIG_1, HIGH); //pulso de trigger em nível alto 

342 delayMicroseconds(10); //duração de 10 micro segundos 

343 digitalWrite(TRIG_1, LOW); //pulso de trigger em nível baixo 

344 } 

 

 Depois de serem configurados os pinos do LCD e declarado o modelo de 16 

colunas e 4 linhas, o display é inicializado no void setup. Em seguida, o LCD já pode 
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ser utilizado como pode ser visto no texto a seguir. No exemplo, o microcontrolador 

inicia a escrita limpando a memória do LCD através do comando (lcd.clear), em 

seguida posiciona o cursor na coluna 0 e linha 0. O valor da leitura do sensor 

ultrassônico frontal direito é escrito na tela do LCD, seguido da unidade de medida 

cm. O mesmo processo se repete para a escrita do valor de leitura do sensor frontal 

esquerdo, e para todos os outros valores que aparecem na tela do LCD.  

 

304 //*****FUNÇÃO DO DISPLAY 

305 lcd.clear ( ); 

306 lcd.setCursor (0, 0); //posiciona o cursor do LCD 

307 lcd.print (SR_FD); //escreve o valor de leitura do sensor na tela do LCD 

308 lcd.print ("cm"); //escreve a unidade de medida na tela do LCD 

309  

310 lcd.setCursor (8, 0); //posiciona o cursor do LCD 

311 lcd.print (SR_FE); //escreve o valor de leitura do sensor na tela do LCD 

312 lcd.print ("cm"); //escreve a unidade de medida na tela do LCD 

313  

314 lcd.setCursor (0, 1); //posiciona o cursor do LCD 

315 lcd.print (SR_FDD); //escreve o valor de leitura do sensor na tela do LCD 

316 lcd.print ("cm"); //escreve a unidade de medida na tela do LCD 

318 lcd.setCursor (8, 1); //posiciona o cursor do LCD 

319 lcd.print (SR_FDE); //escreve o valor de leitura do sensor na tela do LCD 

320 lcd.print ("cm"); //escreve a unidade de medida na tela do LCD 

 

Um bloco essencial para o deslocamento eficiente do robô é o bloco de 

condicionais de navegação.  Enquanto não houver obstáculos eminentes à frente do 

robô e ele estiver dentro dos limites do corredor, irá prevalecer a lógica 

paraconsistente lateral, para manter o deslocamento no meio do corredor. Caso haja 

um obstáculo eminente à frente do robô, a lógica paraconsistente frontal entrará em 

ação para realizar o desvio necessário.  O mesmo raciocínio foi utilizado para 

obstáculos, que se encontram na posição frontal diagonal em relação à frente do robô. 

Nesses casos, a lógica paraconsistente frontal diagonal controlará a movimentação 

do servo motor para correção da trajetória. Na Figura 12 encontra-se o fluxograma da 

condicional de navegação.     
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Figura 12 – Fluxograma da condicional de navegação 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021) 
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De acordo com o que foi destacado no Item 3.3, as três funções da lógica 

paraconsistente, utilizadas nas condicionais de navegação, foram elaboradas com 

base na proposição de movimentação M(Gcer, Ginc). Partindo desse princípio, a função 

da lógica paraconsistente frontal começa com o processo de normalização, já descrito 

anteriormente, da leitura do sensor frontal esquerdo em que a variável (SR_FE) foi 

convertida na variável (MI1). Em seguida, o mesmo procedimento foi realizado com a 

leitura do sensor frontal direito com a variável (SR_FD) sendo convertida na variável 

(LA1). Feito isso, a programação para o cálculo do grau de incerteza foi realizada e o 

valor armazenado na variável (GRA_INC1). Na sequência do programa, foi feito um 

novo cálculo com base nos parâmetros do servo motor para definir o setpoint de 

desvio para obstáculos frontais (variável SV_SET_PT1). Para essa movimentação do 

servo motor, adotou-se o valor de 250 para a constante de intensidade, abordada no 

Item 3.4, que limita o ângulo apontado pelo servo motor na gama de valores de +46º 

à -46º. Essa limitação torna-se importante para se evitar movimentos muito bruscos 

nos desvios de obstáculos, e assim não comprometer o desempenho do 

deslocamento do robô.  

Na mesma função, para o controle de velocidade de deslocamento e freio 

realizou-se a programação com as mesmas informações dos sensores ultrassônicos 

frontais, que são armazenadas nas variáveis MI1 e LA1. Sendo assim, calculou-se o 

grau de certeza que foi armazenado na variável GRA_CER. Em seguida, calculou-se 

o setpoint do PWM dos motores de tração, e o seu valor armazenado na variável 

PM_SET_MT. Então os comandos analogWrite (PMW_MOT_DIR, PWM_SET_MT) e 

analogWrite (PMW_MOT_ESQ, PWM_SET_MT) controlam as rotações dos motores 

de tração direito e esquerdo, respectivamente.  

Dessa forma, o grau de certeza forneceu o valor de setpoint para o controle de 

velocidade, já o grau de incerteza forneceu o valor de setpoint para o controle de 

tração conforme a proposição da Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial E, já 

citada anteriormente.  

 

275 void LPA_FRONTAL() //*****FUNÇÃO DA LOGICA PARACONSISTENTE 

FRONTAL 

276 { 

277 MI1 = (SR_FE / 40); //normalização do sensor frontal esquerdo μ 

278 LA1 = (1 - (SR_FD * 0.025)); //normalização do sensor frontal direito λ 
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279 GRA_INC1 = ((MI1 + LA1) - 1); //cálculo do grau de incerteza 

280 SV_SET_PT1 = 250 * GRA_INC1 + 511.5; //correção do setpoint para o servo 

motor 

281 VALOR_MOTOR = map(SV_SET_PT1, 0 , 1023, 0, 180); //parâmetros do servo 

motor 

282 servo.write (VALOR_MOTOR); //atribuição do valor de correção no servo motor 

28 GRA_CER = (MI1 - LA1); //cálculo do grau de certeza 

284 PWM_SET_MT = (GRA_CER * 27) + 27; //correção do setpoint de velocidade e 

frenagem 

285 analogWrite  (PMW_MOT_DIR, PWM_SET_MT); //atribuição do valor de correção 

para o controle de velocidade do motor de tração direito por PWM 

286 analogWrite (PMW_MOT_ESQ, PWM_SET_MT); //atribuição do valor de 

correção para o controle de velocidade do motor de tração esquerdo por PWM  } 

 

 Durante o processo de navegação um corredor lateral à direita ou à esquerda 

do robô poderá surgir, sendo assim foi prevista uma sub-rotina na programação que 

será executada no modo de interrupção do programa principal. O texto a seguir retrata 

essa sub-rotina. No exemplo, uma saída lateral à direita surgiu no ambiente de 

navegação estruturado, a partir do momento em que o sensor ótico lateral direito 

(SR_OTD) reconhece uma marcação (espelho) no piso do corredor. Então, o 

microcontrolador é informado de que realmente há uma passagem livre à direita do 

robô através do valor do grau de incerteza menor que -0,7. Isso faz com que a variável 

de sinalização de modo de interrupção (FLAG_DIR) tenha seu estado lógico 

modificado. Daí em diante, o robô passa a executar a sub-rotina de curva acentuada 

à direita feita em duas etapas.  

 Na primeira o servo motor é forçado a apontar um ângulo de -30º quando o 

valor constante de 719 é atribuído à variável de controle (SV_SET_PT4 = 719). Em 

seguida, o servo motor acentua ainda mais a curva em um ângulo de -45º quando o 

valor constante de 813 é atribuído à variável de controle (SV_SET_PT4 = 813). Entre 

uma etapa e outra o programa executa um retardo de 300 µs, necessário para a 

preservação do servo motor. Um outro ponto importante a destacar é que durante o 

todo o processo de sub-rotina, o grau de certeza continuou sendo utilizado no controle 

de rotação dos motores de tração. Seu valor continuou sendo calculado pelo programa 

principal e sendo atribuído à variável (PWM_SET_MT), conforme já foi citado 
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anteriormente. O processo de sub-rotina através da interrupção não isenta o programa 

principal da realização dos cálculos necessários ao funcionamento do robô, dessa 

forma percebe-se que há uma execução paralela no processamento. Assim que o 

robô percebe que está no interior do corredor novamente, através do valor do grau de 

incerteza, a variável de sinalização (FLAG_DIR) tem seu estado de volta ao valor 

normal, e o programa principal volta a controlar o setpoint do servo motor.  

 

379 void SR_OTD () //*****FUNÇÃO CURVA ACENTUADA À DIREITA 

380 { 

381 delay (10); 

382 if (GRA_INC1 < – 0,7) //testa se há passagem lateral à direita  

383 { 

384 FLAG_DIR=1; //mudança do valor de estado da variável 

385 digitalWrite(LED, HIGH); 

386 if (FLAG_DIR==1) { //teste do valor de estado da variável 

388 //controle dos motores de tração 

389 digitalWrite (IN1_MOT_DIR, HIGH), digitalWrite (IN2_MOT_DIR, LOW),  

digitalWrite (IN3_MOT_ESQ, HIGH), digitalWrite (IN4_MOT_ESQ, LOW); 

390 analogWrite  (PMW_MOT_DIR, PWM_SET_MT); //atribuição do valor de correção 

para o controle de velocidade do motor de tração direito por PWM 

391analogWrite (PMW_MOT_ESQ, PWM_SET_MT); //atribuição do valor de correção 

para o controle de velocidade do motor de tração esquerdo por PWM 

393 //controle do servo motor curva acentuada à direita     

394 SV_SET_PT4 = 719; 

395 VALOR_MOTOR4 = map(SV_SET_PT4, 0 , 1023, 0, 180); 

396 servo.write (VALOR_MOTOR4); 

397 ANG_SV = -30; 

398 delay (300);  

400 SV_SET_PT4 = 813; 

401 VALOR_MOTOR4 = map(SV_SET_PT4, 0 , 1023, 0, 180); 

402 servo.write (VALOR_MOTOR4); 

403 ANG_SV = -45; 

404 delay (300); } } 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados dos ensaios dos dispositivos 

sensores e do servo motor, com o objetivo de verificar a precisão descrita nos manuais 

dos fabricantes. Aqui também são descritos os ensaios de desempenho do 

deslocamento do robô no ambiente estruturado. Já na parte da discussão, foram 

realizadas comparações com trabalhos realizados por autores pesquisados, que 

tiveram o mesmo enfoque.  

 

4.1. Ensaios de Funcionamento dos Sensores Ultrassônicos e Servo Motor  

 

Para a verificação dos sinais elétricos emitidos pelos sensores ultrassônicos 

optou-se por um osciloscópio Tektronics modelo TDS-1002 C-EDU. Um suposto 

obstáculo foi posicionado há uma distância de 40 cm em relação à frente do robô 

móvel. Essa distância foi adotada como padrão para os testes dos sensores frontais. 

Conforme descrição na Figura 7, o manual do fabricante do sensor ultrassônico, 

mostra o cálculo realizado para se determinar a distância. Essa distância é medida de 

acordo com o tempo de retorno do sinal de eco emitido pelo sensor.  Após um pulso 

de curta duração (10 µs) de gatilho (sinal azul) enviado pelo microcontrolador, um 

pulso de eco (sinal laranja) de 2.320 ms proporcional à distância medida é devolvido 

do sensor ao microcontrolador. Verifica-se, na imagem do osciloscópio da Figura 13, 

uma excelente precisão no resultado obtido, um Δt de exatos 2.320 ms.   

 

Figura 13 – Forma de onda do sinal de eco do sensor ultrassônico 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Esse cálculo foi realizado de maneira detalhada no artigo presente no Apêndice 2. 

Com relação ao desempenho do servo motor, foram realizados testes práticos 

para verificar a qualidade da geração do sinal enviado do microcontrolador para 

controlar o servo motor.  No artigo disponível no Apêndice 1, as informações do sinal 

de controle para o servo motor foram verificadas, a partir do manual do fabricante. 

Para uma movimentação completa do servo motor de 0º a 180º, o sinal em nível alto 

deve variar de 1 ms para 2 ms. A Figura 14 mostra as imagens capturadas do mesmo 

osciloscópio utilizado nos testes anteriores.  

Os cursores verticais indicam um pulso com duração Δt de 2.040 ms para o 

ângulo de 180º e na outra imagem, um outro pulso com duração Δt de 1.020 ms para 

um ângulo de 0º do servomotor, muito próximo dos valores exigidos pelo fabricante. 

 

Figura 14 – Formas de onda do controle do servo motor 

  

Fonte: Autor (2021) 

 

4.2. Experimentos de Desempenho do Deslocamento do Robô  

 

De acordo com a proposta inicial do projeto, o passo seguinte foi realizar os 

testes físicos e submeter o robô autônomo terrestre para se mover em um ambiente 

estruturado. Foram idealizados dois tipos de testes; sendo um para avaliar a 

capacidade do robô em desviar de supostos obstáculos, e outro para avaliar a 

capacidade o robô em detectar uma saída pela lateral. Os testes iniciais foram 

publicados no artigo que está disponível no Apêndice 3. 

Para o primeiro teste experimental adotou-se um ambiente estruturado com um 

corredor de 80 cm de largura e 2,40 m de comprimento, e assim simular um suposto 
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ambiente de produção, ou um armazém de um centro de logística. As dimensões dos 

obstáculos adotados foram de 10 cm x 6 cm, com uma distância de 1 m entre eles. 

Esse teste também teve como objetivo avaliar a gama de velocidades que o robô 

poderia se deslocar sem colidir com os obstáculos, ou colidir com os limites laterais 

do corredor. A Tabela 5 mostra os testes, que foram repetidos vinte vezes em cada 

uma das três velocidades padronizadas, e assim verificar o desempenho do 

deslocamento do robô e possíveis colisões com obstáculos ou colisões com as 

barreiras laterais. 

 

Tabela 5 – Testes de colisões 

Número de colisões Tipo de obstáculo 

0.25m/s 0.5m/s 0.75m/s 

0 6 8  Limite lateral esquerdo 

0 3 7  Limite lateral direito 

0 5 5  Objeto retangular de obstáculo  
 

Fonte: Autor (2021) 

 

Percebe-se pelos testes realizados que as velocidades acima de 0,5 m/s 

proporcionaram um número elevado de colisões, porém com velocidades abaixo de 

0,25 m/s, não houve colisões. A Figura 15 mostra como foi realizado esse ensaio. No 

ponto A da linha trajetória azul, o sensor frontal direito (Sensor λ1) percebe um 

obstáculo eminente e o robô realiza o desvio para a esquerda. No ponto B, o robô 

corrige a trajetória para o meio do corredor. Com o robô próximo ao ponto C, o sensor 

diagonal frontal esquerdo (Sensor µ3), com o auxílio do sensor lateral esquerdo 

(Sensor µ2), informa a proximidade com o limite lateral esquerdo e o robô corrige a 

trajetória para o meio do corredor. Em seguida, no ponto C, o sensor frontal esquerdo 

(Sensor µ1) percebe a presença de outro obstáculo na trajetória do robô, que corrige 

a trajetória para a direita. Já no ponto D, os sensores laterais esquerdo e direito 

(Sensor µ2 e Sensor λ2) enviam informações sobre distâncias praticamente simétricas 

em relação aos limites laterais, então o robô corrige a trajetória para o meio do 

corredor. Os mesmos testes foram repetidos para a situação do primeiro obstáculo 

estar próximo à esquerda do robô autônomo terrestre.   



55 

Figura 15 – Testes de desempenho em desvio de obstáculos 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

O segundo teste realizado teve como objetivo principal avaliar a capacidade do 

robô em detectar uma saída lateral à direita ou à esquerda. Para isso montou-se uma 

pista com dois corredores em formato de L, com a largura de 80 cm, conforme a Figura 

16. Da mesma forma que o anterior, esse teste foi repetido vinte vezes, para avaliar o 

deslocamento do robô, submetido às três velocidades já padronizadas. Assim 

verificou-se a capacidade do robô realizar esse tipo de trajeto, dessa vez sem colisões 

com os limites laterais. No ponto A da linha trajetória azul o sensor lateral esquerdo 

(Sensor µ2) percebe uma distância maior que 60 cm que é a saída lateral, então o 

robô realiza uma curva brusca de 45º à esquerda. No ponto B, por causa do 

movimento de curva, o mesmo sensor percebe a proximidade com o limite lateral e o 

robô corrige a trajetória para a direita. No ponto C, o sensor lateral direito (Sensor λ2) 

também percebe a proximidade com o limite lateral, fazendo o robô corrigir a trajetória 

para a esquerda. Finalmente a partir do ponto D, com as informações das distâncias 

dos dois sensores laterais (Sensor µ2 e Sensor λ2) praticamente iguais, o robô já 

trafega pelo meio do corredor.  

 



56 

Figura 16 – Testes de desempenho em detecção de saída lateral 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A Tabela 6 mostra os resultados do segundo teste realizado. Para o 

desenvolvimento do algoritmo paraconsistente, também foram realizados testes com 

a saída lateral para o lado oposto.  

 

Tabela 6 – Testes de detecção de saída lateral 

Número de colisões Tipo de obstáculo 

0.25m/s 0.5m/s 0.75m/s 

0 8 0  Limite lateral esquerdo 

0 5 20  Limite lateral direito 
 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.3 . Discussão  

 

Diante das pesquisas realizadas sobre a navegação robótica autônoma 

terrestre, verificou-se que existem vários desafios nessa área da ciência, com um 

enorme campo a ser explorado.  A partir da década de 1990, houve muita evolução 

nas técnicas de navegação, e algumas delas se consolidaram nesse período. Os 

dispositivos sensores se desenvolveram consideravelmente, com a chegada de novas 
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tecnologias disponíveis aos pesquisadores. Além disso, depois dos anos de 2000, a 

popularização dos microcontroladores contribuiu para um aumento significativo de 

trabalhos acadêmicos nas áreas de automação e robótica. Esse contexto contribuiu 

para a idealização deste trabalho, que a partir das pesquisas realizadas por trabalhos 

com o mesmo foco, propõe soluções conforme as discussões a seguir. 

O estudo do biossonar com tecnologia ultrassônica, no trabalho desenvolvido 

por Eliakim et al. (2018), serviu como ponto de partida na opção da escolha da 

tecnologia dos sensores para detecção de obstáculos, utilizada no protótipo do robô 

autônomo terrestre.  Na sequência das pesquisas, os autores Silva Filho et al. (1999) 

com o protótipo Emmy I foram pioneiros na utilização da Lógica Paraconsistente em 

tomada de decisão na navegação robótica. Na mesma linha, os autores Torres et al. 

(2009) conseguiram avanços significativos com o protótipo Emmy III. Eles dividiram 

um ambiente não estruturado em células para desenvolver a capacidade de 

movimentação do robô com origem e destino. Por outro lado, os autores Abrate et al. 

(2013) desenvolveram um sistema de comunicação para uma equipe multi-robô atuar 

de forma conjunta em um ambiente de navegação estruturado. 

Contudo, todos os modelos de protótipos utilizados por estes autores são robôs 

triciclos diferenciais, ou seja, são direcionados de acordo com a diferença de rotação 

das rodas de tração. Tais modelos mecânicos são sujeitos a imprecisões durante as 

derrapagens, sendo assim, o modelo de protótipo proposto neste trabalho, inspirado 

nos antecessores, pode contribuir para melhoria da precisão da trajetória dos robôs. 

Isso ocorre porque a utilização do servo motor, modifica a maneira com que o robô 

realiza curvas, e o ângulo apontado pelo servo motor é definido pelo algoritmo 

paraconsistente. 

Um dos modelos de protótipo propostos pelos autores Mehami et al. (2018) 

apresentou problemas no deslocamento em linha reta. A utilização do protótipo aqui 

construído também pode contribuir com a melhoria do desempenho desse robô. Além 

disso, ambos os protótipos propostos pelos autores, utilizaram sensores ultrassônicos 

para percepção de obstáculos, e o algorítmo paraconsistente com dois sensores 

frontais pode proporcionar maior confiabilidade para se evitar colisões com 

obstáculos.  

Os dois testes realizados neste trabalho: desempenho em desvio de 

obstáculos, e teste de detecção de saída lateral, foram essenciais para confirmar as 

virtudes e as limitações do protótipo do robô. Verificou-se que ao desenvolver 
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velocidades acima de 0,25 m/s, ocorrem muitas colisões e há pouca capacidade de 

percepção de saída lateral. Contudo, com velocidade igual ou inferior a essa, tudo 

muda de figura, o robô fica com alta capacidade de desviar de obstáculos, assim como 

consegue detectar saídas laterais com facilidade e agilidade.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pesquisas realizadas no desenvolvimento deste trabalho, revelaram um 

pioneirismo iniciado no ano de 1999, em trabalhos com aplicação da Lógica 

Paraconsistente Anotada Evidencial E𝜏 no controle de direção de robôs autônomos 

terrestres. O diferencial do protótipo aqui desenvolvido se destaca na utilização de 

quatro sensores frontais e dois laterais, assim como um servo motor de direção do 

robô, com o intuito de melhorar a precisão dos movimentos. Além da colocação de um 

display de LCD, para a visualização das diversas leituras das distâncias efetuadas por 

parte dos sensores, assim como a leitura do ângulo apontado pelo servo motor. Essas 

informações coletadas durante os experimentos de avaliação do desempenho, foram 

extremamente importantes nos ajustes do algoritmo paraconsistente.  

A partir daí, os ensaios de desempenho da movimentação do robô 

demonstraram-se satisfatórios, quando o robô se desloca com velocidade dentro de 

um limite determinado. Isso revelou a possibilidade de implementação para atuação 

do protótipo em centros de logística, armazéns, entre outros. Contudo, há a 

necessidade de que a disposição da planta desses ambientes seja estruturada para a 

navegação robótica, e apresente uma característica com corredores simétricos. Além 

disso, as pesquisas aqui realizadas, aliadas ao desenvolvimento do protótipo do robô, 

também apontaram para a possibilidade de o algoritmo paraconsistente atuar como 

ferramenta auxiliar em outros sistemas já bastante consolidados, como é o caso da 

de navegação robótica odométrica, principalmente durante o deslocamento de robôs 

autônomos terrestres, a fim de evitar colisões com obstáculos.     

 

5.1. Sugestões de Trabalhos Futuros 

 

A partir do desenvolvimento do protótipo do robô autônomo terrestre, surgiram 

algumas ideias de melhoria, que ficaram como sugestão de novos projetos a serem 

desenvolvidos. Viu-se a necessidade de adicionar mais recursos tecnológicos, buscar 
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mais informações que complementarão a pesquisa, e assim elaborar um plano de 

ações para trabalhos futuros:  

 

A) Colocação do módulo Bluetooth no Arduino ATmega 2560, para controlar o 

robô móvel à distância, e assim permitir a modificação da trajetória desejada 

remotamente via telefone celular. 

B) Colocação de sensores encoder nas rodas de tração do robô autônomo, 

implementar um sistema de navegação por medição odométrica, interagir com o 

algoritmo paraconsistente para evitar colisão com obstáculos e verificar a integração 

desses sistemas de navegação robótica.     

C) Utilizar um modelo de protótipo de chassis e mecânica (Pioneer P3-DX) mais 

robusto para atuação em ambientes com escala em tamanho natural.  

D) Utilizar um modelo de protótipo com frente em formato circular (Pioneer P3-

DX) para colocar sensores ultrassônicos em toda extensão frontal, e assim garantir 

uma cobertura total da frente do robô.  

E) Utilizar uma câmera Logitech Pro C910 ou similar, em conjunto com um 

computador de bordo, e sendo assim através de uma rede neural paraconsistente, 

analisar as imagens coletadas e realizar uma navegação segura e sem colisões com 

obstáculos.   
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Apêndice 4. Programação em Linguagem C 

 

1 //*****ALGORITMO PARACONSISTENTE*****// 

2 #include <LiquidCrystal.h> //biblioteca display LCD 

3 #include <Servo.h> //biblioteca servo motor 

4 Servo servo; //variável servo motor 

5  

6 #define SERVO 12 //define saída controle do servo no pino 12 

7  

8 int VALOR_MOTOR1 = 0; //inicializa motor de tração direito desligado 

9 int VALOR_MOTOR2 = 0; //inicializa motor de tração direito desligado 

10 int VALOR_MOTOR3 = 0; //inicializa motor de tração esquerdo desligado 

11 int VALOR_MOTOR4 = 0; //inicializa motor de tração esquerdo desligado 

12  

13 //*****PINAGEM DOS SENSORES ULTRASSONICOS 

14 #define ECHO_1 9 //sensor frontal direito eco recebido 

15 #define TRIG_1 8 //sensor frontal direito pulso enviado 

16  

17 #define ECHO_2 11 //sensor frontal esquerdo eco recebido 

18 #define TRIG_2 10 //sensor frontal esquerdo pulso enviado 

19  

20 #define ECHO_3 28 //sensor lateral direito eco recebido 

21 #define TRIG_3 30 //sensor lateral direito pulso enviado 

22  

23 #define ECHO_4 32 //sensor lateral esquerdo eco recebido 

24 #define TRIG_4 34 //sensor lateral esquerdo pulso enviado 

25  

26 #define ECHO_5 40 //sensor frontal diagonal direito eco recebido 

27 #define TRIG_5 42 //sensor frontal diagonal direito pulso enviado 

28  

29 #define ECHO_6 36 //sensor frontal diagonal esquerdo eco recebido 

30 #define TRIG_6 38 //sensor frontal diagonal esquerdo pulso enviado 

31  

32 //*****PINAGEM DOS SENSORES ÓPTICOS 
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33 #define SR_OD 18 //sensor óptico lateral direito 

34 #define SR_OE 19 //sensor óptico lateral esquerdo 

35  

36 //*****BOTÕES E LED DE SINALIZAÇÃO 

37 #define BOT_0  22 //define botão no pino 2 

38 #define BOT_1  24 //define botão no pino 0 

39 #define LED 13 //led de sinalização 

40  

41 //CANAL A/D 

42 int POT = A0; 

43 int VALOR = 0; 

44 int CANAL_AD; 

45 bool LIGA_MOTOR = 0; //flag que indica motores de tração 

46 bool FLAG_DIR = 0; //flag que indica motores de tração 

47 bool FLAG_ESQ = 0; //flag que indica motores de tração 

48 //*****PINAGEM DO DISPLAY LCD 

49 #define TEMPO_ATUALIZACAO 500 

50 //*****PINOS DE ARDUINO PARA O DISPLAY: 

51 LiquidCrystal lcd (50, 52, 47, 49, 51, 53); //configuração do display LCD 

52 //PINOS DO DISPLAY 4    6   11   12   13   14 //pinos de ligação do display LCD 

53 //FUNÇÃO PINO         RS  E    4     5     6     7 

54  

55 //*****PINAGEM DO DRIVER DOS MOTORES 

56 #define PMW_MOT_DIR  7 //controle PWM motor direito 

57 #define IN1_MOT_DIR  6 //controle sentido de giro motor direito 

58 #define IN2_MOT_DIR  5 //controle sentido de giro motor direito 

59 

60 #define PMW_MOT_ESQ  2 //controle PWM motor esquerdo 

61 #define IN3_MOT_ESQ  4 //controle sentido de giro motor esquerdo 

62 #define IN4_MOT_ESQ  3 //controle sentido de giro motor esquerdo 

63  

64 //void TRIGPULSE(); //função que gera pulso enviado 

65 float PULSE_1; //variável que armazena o tempo de duração do eco 

66 float SR_FD; //variável que armazena o valor da distância em centímetros 



96 

67  

68 float PULSE_2; //variável que armazena o tempo de duração do eco 

69 float SR_FE; //variável que armazena o valor da distância em centímetros 

70  

71 float pulse_3; //variável que armazena o tempo de duração do eco 

72 float sr_ld; //variável que armazena o valor da distância em centímetros 

73  

74 float PULSE_4; //variável que armazena o tempo de duração do eco 

75 float SR_LE; //variável que armazena o valor da distância em centímetros 

76  

77 float PULSE_5; //variável que armazena o tempo de duração do eco 

78 float SR_FDD; //variável que armazena o valor da distância em centímetros 

79  

80 float PULSE_6; //variável que armazena o tempo de duração do eco 

81 float SR_FDE; //variável que armazena o valor da distância em centímetros 

82  

83 float MI1 ;  //variável que armazena o valor normalizado do sensor frontal direito 

84 float LA1; //variável que armazena o valor normalizado do sensor frontal esquerdo 

85 float GRA_INC1; //variável que armazena o valor do grau de incerteza LPA frontal 

86  

87 float MI2; //variável que armazena o valor normalizado do sensor lateral direito 

88 float LA2; //variável que armazena o valor normalizado do sensor lateral esquerdo 

89 float GRA_INC2; //variável que armazena o valor do grau de incerteza LPA lateral 

90  

91 float MI3; //variável que armazena o valor normalizado do sensor diagonal frontal 

direito 

92 float LA3; //variável que armazena o valor normalizado do sensor diagonal frontal 

esquerdo 

93 float GRA_INC3; //variável que armazena o valor do grau de incerteza LPA frontal 

diagonal 

94  

95 float GRA_CER; //variável que armazena o valor do grau de certeza 

96 float PWM_SET_MT; //variável que armazena o valor do setpoint do PWM dos 

motores de tração 
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97  

98 float SV_SET_PT1; //variável que armazena o valor de controle do servo LPA 

frontal 

99 float SV_SET_PT2; //variável que armazena o valor de controle do servo LPA 

lateral 

100 float SV_SET_PT3; //variável que armazena o valor de controle do servo LPA 

frontal diagonal 

101  

102 float SV_SET_PT4; //variável que armazena o valor de controle do servo curvas 

acentuadas 

103 float ANG_SV; //variável que armazena o valor do ângulo apontado pelo servo 

104  

105 void setup() //*****CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS PINOS 

106 { 

107 pinMode(BOT_0, INPUT_PULLUP); //configura botão como entrada e liga resistor 

de pullup interno 

108 pinMode(BOT_1, INPUT_PULLUP); //configura botão como entrada e liga resistor 

de pullup interno 

109  

110 pinMode (SR_OD, INPUT); //configura como entrada a informação do sensor ótico 

direito 

111 pinMode (SR_OE, INPUT); //configura como entrada a informação do sensor ótico 

esquerdo 

112  

113 pinMode(11, OUTPUT); //configura pino 11 como saída 

114 pinMode(12, OUTPUT); //configura pino 12 como saída 

115 lcd.begin (16, 4); //configura display LCD 16 colunas e 4 linhas 

116  

117 pinMode (TRIG_1, OUTPUT); //configura pino trigger 1 como saída 

118 pinMode (ECHO_1, INPUT); //configura pino eco 1 como entrada 

119 digitalWrite(TRIG_1, LOW); //inicia pino trigger 1 em nível baixo 

120  

121 pinMode (TRIG_2, OUTPUT); //configura pino trigger 2 como saída 

122 pinMode (ECHO_2, INPUT); //configura pino eco 2 como entrada 
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123 digitalWrite(TRIG_2, LOW); //inicia pino trigger 2 em nível baixo 

124  

125 pinMode (TRIG_3, OUTPUT); //configura pino trigger 3 como saída 

126 pinMode (ECHO_3, INPUT); //configura pino eco 3 como entrada 

127 digitalWrite(TRIG_3, LOW); //inicia pino trigger 3 em nível baixo 

128  

129 pinMode (TRIG_4, OUTPUT); //configura pino trigger 4 como saída 

130 pinMode (ECHO_4, INPUT); //configura pino eco 4 como entrada 

131 digitalWrite(TRIG_4, LOW); //inicia pino trigger 4 em nível baixo 

132  

133 pinMode (TRIG_5, OUTPUT); //configura pino trigger 5 como saída 

134 pinMode (ECHO_5, INPUT); //configura pino eco 5 como entrada 

135 digitalWrite(TRIG_5, LOW); //inicia pino trigger 5 em nível baixo 

136  

137 pinMode (TRIG_6, OUTPUT); //configura pino trigger 6 como saída 

138 pinMode (ECHO_6, INPUT); //configura pino eco 6 como entrada 

139 digitalWrite(TRIG_6, LOW); //inicia pino trigger 6 em nível baixo 

140  

141 servo.attach(SERVO); 

142  

143 pinMode (PMW_MOT_DIR, OUTPUT); //configura pino de controle PWM motor 

direito como saída 

144 pinMode (IN1_MOT_DIR, OUTPUT); //configura pino de controle sentido de giro 

motor direito como saída 

145 pinMode (IN2_MOT_DIR, OUTPUT); //configura pino de controle sentido de giro 

motor direito como saída 

146  

147 pinMode (PMW_MOT_ESQ, OUTPUT); //configura pino de controle PWM motor 

esquerdo como saída 

148 pinMode (IN3_MOT_ESQ, OUTPUT); //configura pino de controle sentido de giro 

motor esquerdo como saída 

149 pinMode (IN4_MOT_ESQ, OUTPUT); //configura pino de controle sentido de giro 

motor esquerdo como saída 

150 pinMode(LED, OUTPUT); //configura led flag de curva acentuada como saída  
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151attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SR_OD),SR_OTD,FALLING); //configuração 

da interrupção sensor ótico direito 

152attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SR_OE),SR_OTE,FALLING); //configuração 

da interrupção sensor ótico esquerdo 

153 } 

154 void loop()//*****BLOCO PRINCIPAL DE PROGRAMAÇÃO 

155 { 

156    

157 if (digitalRead(BOT_1) == LOW) //se o botão for pressionado 

158   { 

159 LIGA_MOTOR = 1; //flag de referência para ligar os motores de tração 

160  } 

161 else if (digitalRead(BOT_0) == LOW) //se o botão for pressionado 

162   { 

163  LIGA_MOTOR = 0; //flag de referência para desligar os motores de tração 

164 digitalWrite (IN1_MOT_DIR, HIGH); 

165 digitalWrite (IN2_MOT_DIR, HIGH); 

166 digitalWrite (IN3_MOT_ESQ, HIGH); 

167 digitalWrite (IN4_MOT_ESQ, HIGH); 

168  } 

169  

170 //*****SENSORES FRONTAIS 

171 TRIGPULSE_1(); 

172 PULSE_1 = pulseIn (ECHO_1, HIGH); //retorno do pulso de eco frontal direito 

173 SR_FD = PULSE_1 / 58.82; //converte largura do pulso eco em cm 

174  

175 if (SR_FD >= 40)  

176  { 

177 SR_FD = 40; //limita a leitura do sensor em 40cm 

178  } 

179 TRIGPULSE_2(); 

180 PULSE_2 = pulseIn (ECHO_2, HIGH); //retorno do pulso de eco frontal esquerdo 

181 SR_FE = PULSE_2 / 58.82; //converte largura do pulso eco em cm 

182 if (SR_FE >= 40)  
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183  { 

184 SR_FE = 40; //limita a leitura do sensor em 40cm 

185  } 

186  

187 //*****SENSORES LATERAIS 

188 TRIGPULSE_3(); 

189 PULSE_3 = pulseIn (ECHO_3, HIGH); //retorno do pulso de eco lateral direito 

190 SR_LD = PULSE_3 / 58.82; //converte largura do pulso eco em cm 

191  

192 if (SR_LD >= 100)  

193  { 

194 SR_LD = 80; //limita a leitura do sensor em 80cm 

195  } 

196 TRIGPULSE_4(); 

197 PULSE_4 = pulseIn (ECHO_4, HIGH); //retorno do pulso de eco lateral esquerdo 

198 SR_LE = PULSE_4 / 58.82; //converte largura do pulso eco em cm 

199  

200 if (SR_LE >= 100)  

201   { 

202 SR_LE = 80; //limita a leitura do sensor em 80cm 

203   } 

204 //*****SENSORES FRONTAIS DIAGONAIS 

205 TRIGPULSE_5(); 

206 PULSE_5 = pulseIn (ECHO_5, HIGH); //retorno do pulso de eco frontal diagonal 

direito 

207 SR_FDD = PULSE_5 / 58.82; //converte largura do pulso eco em cm 

208   

209 if (SR_FDD >= 100)  

210   { 

211 SR_FDD = 60; //limita a leitura do sensor em 60cm 

 

212   } 

213 TRIGPULSE_6(); 
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214 PULSE_6 = pulseIn (ECHO_6, HIGH); //retorno do pulso de eco frontal diagonal 

esquerdo 

215 SR_FDE = PULSE_6 / 58.82; //converte largura do pulso eco em cm 

216  

217 if (SR_FDE >= 100)  

218  { 

219 SR_FDE = 60; //limita a leitura do sensor em 60cm 

220  } 

221    

222 //*****LOGICA PARACONSISTENTE FRONTAL 

223 MI1 = (SR_FE / 40);  

224 LA1 = (1 - (SR_FD * 0.025)); 

225 GRA_INC1 = ((MI1 + LA1) - 1); 

226 SV_SET_PT1 = 250 * GRA_INC1 + 511.5; 

227  

228 //*****LOGICA PARACONSISTENTE LATERAL 

229 MI2 = (SR_LD / 80); 

230 LA2 = (1 - (SR_LE * 0.0125)); 

231 GRA_INC2 = ((MI2 + LA2) - 1); 

232 SV_SET_PT2 = 100 * GRA_INC2 + 511.5;  

233  

234 //*****LOGICA PARACONSISTENTE FRONTAL DIAGONAL 

235 MI3 = (SR_FDE / 50); 

236 LA3 = (1 - (SR_FDD * 0.02)); 

237 GRA_INC3 = ((MI3 + LA3) - 1); 

238 SV_SET_PT3 = 175 * GRA_INC3 + 511.5;  

239  

240  

241 GRA_CER = (MI1 - LA1);  

242 PWM_SET_MT = (GRA_CER * 27) + 27; 

243  

244 //*****CONTROLE DE TRAÇÃO 

245 analogWrite  (PMW_MOT_DIR, PWM_SET_MT); 

246 analogWrite  (PMW_MOT_ESQ, PWM_SET_MT); 
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247  

248 //*****CONDICIONAIS DE NAVEGAÇÃO 

249 if (LIGA_MOTOR == 1) //liga motores do robo 

250 { 

251 if (SR_LD <=80 && SR_LE <=80) //teste lateral direita e esquerda robô no corredor 

252 { 

253 FLAG_DIR = 0, FLAG_ESQ = 0; 

254 digitalWrite(LED, LOW);   

255 if (FLAG_DIR == 0) 

256 { 

257 if (SR_FD >= 30 && SR_FE >= 30 && SR_FDD >= 30 && SR_FDE >= 30) //teste 

não há obstáculo eminente frontal 

258 { 

259 //***** FUNÇÃO DA LOGICA PARACONSISTENTE LATERAL 

260 MI2 = (SR_LD / 80); 

261 LA2 = (1 - (SR_LE * 0.0125)); 

262 GRA_INC2 = ((MI2 + LA2) - 1); 

263 SV_SET_PT1 = 250 * GRA_INC1 + 511.5; //correção do setpoint para o servo 

motor 

264  

265 VALOR_MOTOR2 = map(SV_SET_PT2, 0 , 1023, 0, 180); //LPA lateral 

266 servo.write (VALOR_MOTOR2); 

267 //ANG_SV = GRA_INC2*14; 

268 ANG_SV = GRA_INC2 * 100 * 0.185; 

269 //lcd.setCursor (6,3); 

270 //lcd.print (ANG_SV); 

271 delay (20); 

272 } 

273 else if (SR_FD < 30 || SR_FE < 30) //teste há obstáculo frontal 

274 { 

275 void LPA_FRONTAL() //*****FUNÇÃO DA LOGICA PARACONSISTENTE 

FRONTAL 

276 { 

277 MI1 = (SR_FE / 40); //normalização do sensor frontal esquerdo μ 
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278 LA1 = (1 - (SR_FD * 0.025)); //normalização do sensor frontal direito λ 

279 GRA_INC1 = ((MI1 + LA1) - 1); //cálculo do grau de incerteza 

280 SV_SET_PT1 = 250 * GRA_INC1 + 511.5; //correção do setpoint para o servo 

motor 

281 VALOR_MOTOR = map(SV_SET_PT1, 0 , 1023, 0, 180); //parâmetros do servo 

motor 

282 servo.write (VALOR_MOTOR); //atribuição do valor de correção no servo motor 

28 GRA_CER = (MI1 - LA1); //cálculo do grau de certeza 

284 PWM_SET_MT = (GRA_CER * 27) + 27; //correção do setpoint de velocidade e 

frenagem 

285 analogWrite  (PMW_MOT_DIR, PWM_SET_MT); //atribuição do valor de correção 

para o controle de velocidade do motor de tração direito por PWM 

286 analogWrite (PMW_MOT_ESQ, PWM_SET_MT); //atribuição do valor de 

correção para o controle de velocidade do motor de tração esquerdo por PWM 

} 

288 //***** FUNÇÃO DA LOGICA PARACONSISTENTE FRONTAL DIAGONAL 

289 digitalWrite (IN1_MOT_DIR, HIGH); 

290 digitalWrite (IN2_MOT_DIR, LOW); 

291 digitalWrite (IN3_MOT_ESQ, HIGH); 

292 digitalWrite (IN4_MOT_ESQ, LOW); 

293  

294 VALOR_MOTOR3 = map(SV_SET_PT3, 0 , 1023, 0, 180); //LPA frontal diagonal 

295 servo.write (VALOR_MOTOR3); 

296 ANG_SV = GRA_INC3 * 175 * 0.185; 

297 delay(20); 

298 } 

299 } 

300 } //final if 80cm & 80cm 

301     

302 } //final liga motores 

303  

304 //*****COMANDOS DO DISPLAY 

305 lcd.clear ( ); 

306 lcd.setCursor (0, 0); 
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307 lcd.print (SR_FD); 

308 lcd.print ("cm"); 

309  

310 lcd.setCursor (8, 0); 

311 lcd.print (SR_FE); 

312 lcd.print ("cm"); 

313  

314 lcd.setCursor (0, 1); 

315 lcd.print (SR_FDD); 

316 lcd.print ("cm"); 

317  

318 lcd.setCursor (8, 1); 

319 lcd.print (SR_FDE); 

320 lcd.print ("cm"); 

321  

322 lcd.setCursor (0, 2); 

323 lcd.print (SR_LE); 

324 lcd.print ("cm"); 

325  

326 lcd.setCursor (8, 2); 

327 lcd.print (SR_LD); 

328 lcd.print ("cm"); 

329  

330 lcd.setCursor (0, 3); 

331 lcd.print (PWM_SET_MT); 

332  

333 lcd.setCursor (8, 3); 

334 lcd.print (ANG_SV); 

335 delay (TEMPO_ATUALIZACAO); 

336 }  //FINAL LOOP 

337  

338 //*****FUNÇÕES PULSOS SENSOR ULTRASSOM 

339 void TRIGPULSE_1() 

340 { 
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341 digitalWrite(TRIG_1, HIGH); //pulso de trigger em nível alto 

342 delayMicroseconds(10); //duração de 10 micro segundos 

343 digitalWrite(TRIG_1, LOW); //pulso de trigger em nível baixo 

344 } 

345  

346 void TRIGPULSE_2() 

347 { 

348 digitalWrite(TRIG_2, HIGH);  //pulso de trigger em nível alto 

349 delayMicroseconds(10); //duração de 10 micro segundos 

350 digitalWrite(TRIG_2, LOW);   //pulso de trigger em nível baixo 

351 } 

352  

353 void TRIGPULSE_3() 

354 { 

355 digitalWrite(TRIG_3, HIGH);  //pulso de trigger em nível alto 

356 delayMicroseconds(10); //duração de 10 micro segundos 

357 digitalWrite(TRIG_3, LOW); //pulso de trigger em nível baixo 

358 } 

359  

360 void TRIGPULSE_4() 

361 { 

362 digitalWrite(TRIG_4, HIGH);  //pulso de trigger em nível alto 

363 delayMicroseconds(10); //duração de 10 micro segundos 

364 digitalWrite(TRIG_4, LOW); //pulso de trigger em nível baixo 

365 } 

366 void TRIGPULSE_5() 

367 { 

368 digitalWrite(TRIG_5, HIGH);  //pulso de trigger em nível alto 

369 delayMicroseconds(10);     //duração de 10 micro segundos 

370 digitalWrite(TRIG_5, LOW);   //pulso de trigger em nível baixo 

371 } 

372 void TRIGPULSE_6() 

373 { 

374 digitalWrite(TRIG_6, HIGH);  //pulso de trigger em nível alto 
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375 delayMicroseconds(10);     //duração de 10 micro segundos 

376 digitalWrite(TRIG_6, LOW);   //pulso de trigger em nível baixo 

377 } 

378  

379 void SR_OTD () //*****FUNÇÃO CURVA ACENTUADA À DIREITA 

 

380 { 

381 delay (10); 

382 if (GRA_INC1 < – 0,7) //testa se há passagem lateral à direita  

383 { 

384 FLAG_DIR=1; 

385 digitalWrite(LED, HIGH); 

386 if (FLAG_DIR==1)  

387 { 

388 //controle do servo motor curva acentuada à direita 

389 digitalWrite (IN1_MOT_DIR, HIGH), digitalWrite (IN2_MOT_DIR, LOW),  

digitalWrite (IN3_MOT_ESQ, HIGH), digitalWrite (IN4_MOT_ESQ, LOW); 

390 analogWrite  (PMW_MOT_DIR, PWM_SET_MT); //atribuição do valor de correção 

para o controle de velocidade do motor de tração direito por PWM 

391analogWrite (PMW_MOT_ESQ, PWM_SET_MT); //atribuição do valor de correção 

para o controle de velocidade do motor de tração esquerdo por PWM 

393 //controle do servo motor curva acentuada à direita  

394 SV_SET_PT4 = 719; 

395 VALOR_MOTOR4 = map(SV_SET_PT4, 0 , 1023, 0, 180); 

396 servo.write (VALOR_MOTOR4); 

397 ANG_SV = -30; 

398 delay (300);  

399  

400 SV_SET_PT4 = 813; 

401 VALOR_MOTOR4 = map(SV_SET_PT4, 0 , 1023, 0, 180); 

402 servo.write (VALOR_MOTOR4); 

403 ANG_SV = -45; 

404 delay (300); 

405 } 
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406 } 

407 } 

408  

409 void SR_OTE () //*****FUNÇÃO CURVA ACENTUADA À ESQUERDA 

410 { 

411 delay (10); 

412 if (GRA_INC1 > 0,7) //testa se há passagem lateral à esquerda 

413 { 

414  FLAG_ESQ=1; 

415 digitalWrite(LED, HIGH); 

416 if (FLAG_ESQ==1)  

417 { 

418 //controle do servo motor curva acentuada à esquerda 

419 digitalWrite (IN1_MOT_DIR, HIGH); 

420 digitalWrite (IN2_MOT_DIR, LOW); 

421 digitalWrite (IN3_MOT_ESQ, HIGH); 

422 digitalWrite (IN4_MOT_ESQ, LOW); 

423     

424 SV_SET_PT4 = 344; 

425 VALOR_MOTOR4 = map(SV_SET_PT4, 0 , 1023, 0, 180); 

426 servo.write (VALOR_MOTOR4); 

427 ANG_SV = 30; 

428 delay (300); 

429  

430 SV_SET_PT4 = 250; 

431 VALOR_MOTOR4 = map(SV_SET_PT4, 0 , 1023, 0, 180); 

432 servo.write (VALOR_MOTOR4); 

433 ANG_SV = 45; 

434 delay (300); 

435 }  

436 } 

437 } 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Características Técnicas do Microcontrolador ATmega 2560 
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Anexo 2. Diagrama do Módulo Arduino Mega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


