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1. Introdução 

A introdução de robótica no ensino de engenharia é uma ótima forma de 

aproximar a teoria aprendida em sala de aula de reais aplicações do mundo real. 

O estabelecimento de metas e obstáculos para o projeto de um robô simulam as 

imposições colocadas em qualquer projeto que venha a ser aplicado de fato. 

Dessa maneira, a Equipe ThundeRatz de Robótica, desenvolveu um kit com 

projetos de dois robôs com diferentes aplicações com todo o projeto aberto ao 

usuário (Open-Source) no intuito de ensinar praticidades necessárias para real 

efetuação de um projeto de engenharia. 

Essa motivação é complementar a uma grande quantidade de matérias 

ministradas em escolas de engenharia que envolvem fabricação de protótipos 

específicos para competições internas. Nosso projeto diferencia-se no fato de 

utilizar melhores soluções de engenharia e, desta maneira, faz com o usuário 

vivencie e aprenda uma engenharia de melhor qualidade. Para obter tais 

soluções, contamos com 13 anos de experiência, sendo uma das melhores 

equipes de robótica do Brasil. 

O projeto consiste em dois robôs de 500g cada um, projetados inteiramente com 

soluções próprias, projetadas e simuladas em softwares utilizados na indústria e 

com itens de baixo custo final. O primeiro é um robô rádio controlado com um 

tambor de impacto vertical (estrutura de formato eficiente na absorção de 

energia) capaz de atingir níveis competitivos na categoria Antweight de robôs de 

combate. O segundo é um robô autônomo por sensores infravermelhos e 

ópticos, projetado para a categoria mini sumô, na qual vencem os robôs que 

conseguirem, sem nenhum tipo de controle externo, empurrar seus adversários 

para fora da arena. 

1.1. A Equipe ThundeRatz 

A Equipe ThundeRatz de Robótica é um grupo de alunos que visa realizar 

projetos de pesquisa e extensão na área de robôs rádio controlados e autônomos 

dentro da faculdade. Os membros da equipe aplicam os conhecimentos 

adquiridos em seu curso de engenharia, projetando e construindo os protótipos. 

No grupo estão presentes alunos de diversas áreas, como: mecânica, 

mecatrônica, elétrica, computação, dentre outras. O grupo possui um laboratório 

no Departamento de Engenharia Mecatrônica (PMR) e seu professor orientador 

é o Prof. Dr. Marcos Ribeiro Pereira Barretto. 

A equipe visa participar de competições de robótica em diversas modalidades, 

tanto nacionais como internacionais. As competições propiciam um ambiente de 

compartilhamento de conhecimento e troca de experiências onde as equipes 

põem seus projetos à prova enquanto proporcionam um atrativo empolgante 

para os espectadores e demais competidores. 

Podemos dividir as competições em algumas grandes modalidades, são elas: 

combate, os robôs se enfrentam em batalhas de 3 minutos para ver quem sai 



funcionando da arena ou quem, segundo os juízes, teve o melhor desempenho. 

Hockey, três robôs rádio controlados de cada time tentam marcar gols no time 

adversário, quem marcar mais ganha. Sumô, o objetivo nessa categoria é 

empurrar o adversário para fora do dojô, existem categorias de diversos pesos 

tanto radio-controlados quanto autônomos. Desafios inteligentes, nessa 

categoria de se enquadram os projetos de robôs autônomos que executam 

tarefas contra o relógio, tais como seguir um trajeto demarcado, achar marcos 

ao ar livre dentre outros. 

Atualmente a equipe compete em praticamente todas as categorias e a cada ano 

tentamos elevar o número de robôs que possuímos para participar cada vez de 

mais competições, sem perder o foco na busca de excelência de cada projeto. 

2. Robô de combate Antweight 

2.1. Aspectos gerais 

Robô rádio controlado de 454g com um tambor de impacto vertical capaz de 

atingir níveis competitivos na categoria Antweight de robôs de combate. 

2.2. Introdução 

A categoria Antweight é a categoria de robôs de combate de 454 g. A Equipe 

decidiu adicionar esse tipo de robô ao Kit de Robótica já que, devido ao seu peso 

reduzido, é um projeto relativamente barato e simples de fazer, sendo ideal para 

pessoas que desejam começar a participar desse tipo de competição. 

A intenção é que esse seja um projeto Open-Source, ou seja, estará disponível 

a todos aqueles que desejem utilizá-lo, podendo inclusive ser utilizado como 

modelo para outros projetos. Por conta disso, procuramos desenvolver um robô 

que seja simples, de forma a ser acessível a todos os tipos de interessados, 

desde amadores até hobbistas mais experientes. 

 



A Equipe optou por fazer um robô do tipo vertical após estudar os adversários 

que espera-se encontrar nas competições. Além disso, a Equipe possui já 

alguma experiência quanto à fabricação desse tipo de robô. O que não significa 

que o projeto não trará nenhum desafio, uma vez que a sua escala diferente 

exige que adequem-se vários parâmetros, como a resistência mecânica e as 

forças envolvidas, por exemplo. 

2.3. Aspectos Mecânicos 

Sendo um robô de combate, sua arma é um dos componentes mais importantes. 

Ela será um tambor de impacto vertical de aço 4340 tratado, com geometria 

otimizada, garantindo uma inércia de 10000g∙mm². 

Será utilizado um motor brushless na arma: o Turnigy Aerodrive SK3 2822 

1740kv, com um sistema de transmissão reduzido que garantirá uma rotação do 

tambor de 9000rpm. 

A locomoção visa usar dois motores Pololu Micro Metal Gearmotor com reduções 

de 51,45:1 garantindo uma velocidade final de aproximadamente 2m/s. 

2.3.1. Materiais 

As limitações de peso e de tamanho levaram à escolha de materiais leves para 

a estrutura. Portanto, para a base do robô, optou-se por fazer uma peça a partir 

de um único bloco de polietileno de alta densidade molecular, também conhecido 

como UHMW. Esse material foi escolhido pois oferece um excelente custo-

benefício, já que oferece boas propriedades e facilidade de usinagem. Além 

disso, esse plástico gera uma estrutura mais leve do que se fosse produzida em 

aço ou alumínio. 

 



Para a arma, a melhor opção é o aço SAE 4340, que apresenta excelente 

resistência mecânica e elevada temperabilidade, característica fundamental para 

a fabricação dessa peça. 

Outras peças, como os mancais e fixações, devem ser fabricadas utilizando o 

alumínio aeronáutico 7075-T6, que apresenta também boa resistência em 

relação a sua densidade reduzida. Também está previsto o uso de fibra de 

carbono para a confecção da tampa do robô. 

Todo o conjunto será avaliado e otimizado através do uso de softwares de CAE 

e FEA, como o Abaqus® e o solidThinking Inspire®, de forma a obter a geometria 

que mais valoriza as propriedades esperadas de cada peça em função de suas 

limitações de tamanho e peso. Essa é uma prática já bastante comum na equipe 

e que tem gerado excelentes resultados. 

2.3.2. Usinagem 

O projeto está sendo modelado de forma a permitir uma ampla variedade de 

métodos de fabricação. Para atender à precisão e excelência necessárias para 

um robô que seja competitivo nacional e internacionalmente, esperamos fabricá-

lo utilizando as máquinas ferramentas e máquinas de comando numérico 

computadorizado (CNC) da própria Escola, através de processos como 

fresamento e torneamento. Contudo, é um projeto perfeitamente viável de ser 

produzido utilizando-se outros métodos, como por exemplo uma máquina de 

impressão 3D. 

2.4. Aspectos elétricos 

Para este projeto, buscou-se uma formulação que atendesse os limites de tensão 

e corrente ditados pelos motores escolhidos no projeto mecânico (Pololu Micro 

Metal Gearmotor e Turnigy Aerodrive SK3 2822 1740kv), além da redução 

máxima no dimensionamento das placas eletrônicas projetadas. Os sistemas 

eletrônicos embarcados no robô podem ser divididos em dois subsistemas: 

Subsistema de Locomoção e Subsistema de Ativação da Arma; 

2.4.1. Subsistema de Locomoção 

O sistema de locomoção tem como objetivo controlar os movimentos do robô de 

acordo com o sinal enviado pelo operador através de um controle remoto. 

O controle remoto envia um sinal no formato PPM, originalmente utilizado no 

controle de servo-motores, que deve ser decodificado a fim de obter um sentido 

de rotação e uma velocidade para cada um dos motores de locomoção. 

A fim de fornecer a potência necessária para cada motor, às informações acerca 

de sentido e velocidade de cada motor devem ser aplicadas a uma etapa de 

potência, constituída de um circuito conhecido como Ponte-H, muito utilizado no 

controle de motores DC, onde o sentido do motor é definido pelo par de 

transistores ativado (A e D ou B e C – Figura Abaixo). A velocidade é definida 



pela relação entre o tempo ativo e o período da onda PWM (relação essa 

conhecida como Duty-Cycle da onda PWM), o que é interpretado pelo motor 

como uma tensão média. Variando a tensão média, varia-se a velocidade do 

motor. 

 

Eletrônicas projetadas pela equipe 

 

O principal módulo de controle para as placas de potência é o driver responsável 

pelo chaveamento adequado, de forma que, dependendo da sequência de 

chaves ativadas/desativadas; os motores associados às rodas permitam os 

movimentos básicos para o robô: para frente (duas rodas para frente), para trás 

(duas rodas para trás), para direita e esquerda (uma das rodas para frente e 

outra para trás e vice-e-versa). Nesse caso, o A4950 foi escolhido para o circuito 

final. Esse driver apresenta limite máximo de tensão em 40 V (as baterias de 

alimentação fornecem aproximadamente 7,4 V) e de corrente em 3.5 A de pico. 

Ele é um SOIC (small outline integrated circuit), um encapsulamento de circuitos 

integrados para montagem superficial que ocupa muito pouco espaço. Ele já 

contém controlador lógico e a ponte H no mesmo componente. 



 

Já temos experiência com esse driver já que o utilizamos na eletrônica de um 

dos nossos robôs da categoria beetleweight (1,3 kg) que é uma categoria acima 

da antweight.  

O A4950, como explicado anteriormente, é o driver responsável pelo controle 

das chaves, que por sua vez, controlam os motores. Posicionado anteriormente 

a esse sistema, é necessário o módulo de controle propriamente dito, que 

interprete os sinais recebidos pelo controle e realizem a lógica que implicará na 

polarização adequada do A4950. Esse módulo é basicamente constituído pelo 

micro controlador ATmega168A-AU, programado em linguagem C. Uma 

característica interessante desse microcontrolador é que ele possui 

comunicação serial semelhante a do Arduino, assim pudemos testar lógicas de 

controle no Arduino para depois aplica-las no ATmega168A-AU. 

Com o circuito descrito acima em linhas gerais, é possível desenvolver um 

sistema com controle de velocidade em malha aberta de motores de corrente 

contínua. O CAD da eletrônica pode ser visto na figura abaixo. 

 

2.4.2. Eletrônica da Arma 

O sistema de ativação da arma tem como objetivo controlar a rotação do tambor 

do robô, que será utilizada como arma contra o adversário.  



Para a arma foi escolhido o motor Turnigy Aerodrive SK3 2822 1740kv. Ele é um 

motor trifásico que não apresenta escovas, ou seja, é um motor brushless. 

Motores brushless necessitam de uma eletrônica de controle mais sofisticada, 

porém, motores do porte que usaremos são geralmente usados para 

aeromodelos. As ESCs (Eletronic Speed Controllers) podem ser compradas em 

sites de hobbystas e empresas especializadas em aeromodelismo e tem 

especificações de fácil compreensão. 

A ESC é escolhida de acordo com as especificações do motor e dentre as 

opções disponíveis usaremos a HobbyKing 12A BlueSeries. 

 

2.4.3. Baterias 

 Devido às limitações de peso e dimensão impostas pela categoria é 

necessário que a bateria seja a menor possível, mas que ainda tenha carga o 

suficiente para que o robô tenha uma autonomia de pelo menos 3 minutos (que 

é o tempo de duração máximo de um combate). Baterias LiPo (lítio-íon polímero) 

tem maior tempo de vida em comparação com baterias de outros tipos e podem 

ser carregadas rapidamente. Elas também podem ser compradas em sites de 

hobby. Assim foi escolhido uma única bateria Turnigy nano-tech 300mah 2S 

35~70C Lipo Pack. 

 

 

2.5. Estimativa de Custos 

O orçamento mecânico leva em consideração o preço dos materiais e da 

usinagem de peças para um robô de nível internacional, assim como orçamento 



elétrico, como exposto acima. Vale ressaltar que trata-se apenas de uma 

estimativa baseada em projetos anteriores da Equipe, estando sujeita a 

variações abruptas. 

Peça/Serviço Valor (R$)

Estrutura 100

Peças metálicas 100

Motores 150

Eletrônica 100

Fibra de Carbono 50

Parafusos e Rodas 50

Outros itens 50

Total 600  

3. Robô Autônomo Mini Sumô 

3.1. Aspectos gerais 

Robô de 500g, autônomo por sensores infravermelhos e ópticos, que participará 

da categoria mini sumô, na qual vencem os robôs que conseguirem, sem 

nenhum tipo de controle externo, empurrar seus adversários para fora da arena. 

 

 



3.2. Introdução 

 Os robôs de mini sumô são muito apreciados ao redor do mundo pelos 

entusiastas de robótica. Em parte por serem robôs relativamente simples de se 

fazer e programar. É muito comum que se entre no mundo da robótica e 

competições robóticas utilizando a categoria mini sumô como porta de entrada. 

Apesar disso, esta é uma categoria nova para a equipe, que se dispõe agora a 

fazer não só um novo robô para competições, mas um robô Open-Source, e 

simples de fazer, a um preço acessível. 

 A ideia do robô Open-Source é fazer um projeto aberto, em que todos, de 

leigos a experts no assunto, têm acesso total aos métodos de fabricação do robô, 

como em um passo a passo. 

 Apesar de ser um projeto relativamente simples de se fazer, para se tornar 

competitivo, a equipe deve utilizar toda a sua experiência em competições e 

estudar técnicas novas para superar os desafios. 

3.3. Aspectos mecânicos 

 Dentre os diferentes desafios técnicos mecânicos a se enfrentar estão: 

Peso; Rampabilidade; Tração nas rodas; Material; Torque e velocidade e 

Invisibilidade aos sensores do adversário. 

 A técnica mais utilizada em robôs do tipo sumô para empurrar seus 

adversários é a utilização de uma rampa. A rampa funciona entrando em baixo 

da estrutura do robô adversário, eliminando a tração que ele tinha nas rodas. 

Quanto maior a pressão que a rampa exerce sobre a arena, mais fácil é “rampar” 

o robô adversário. O desafio, então, é distribuir o peso entre as rodas e a rampa, 

já que um peso excessivo nas rampas diminui a tração das rodas e um peso 

excessivo nas rodas torna a rampa menos efetiva.  

 

Por isso utilizamos o SolidWorks (software de CAD) como ferramenta para 

facilitar o projeto e monitorar a posição do centro de massa, como também 



facilitar o dimensionamento das peças de forma a não ultrapassar o peso 

máximo. 

Assim como no sumô real, a inércia é essencial. O peso do robô deve se 

aproximar o máximo possível do limite, e ao mesmo tempo deve ser veloz. O 

motor ideal para essa aplicação é um motor com alta rotação, leve, mas com 

torque necessário para empurrar o robô adversário. Por isso, o motor que atende 

a estas expectativas, e com melhor custo-benefício do mercado, é o Micro Metal 

Gear da Pololu, com redução 10:1. Serão utilizados dois, um em cada roda. 

3.3.1. Materiais 

Os materiais utilizados no robô precisam ser leves. Para as rampas utilizaremos 

o alumínio. Esse material foi escolhido pois possui a resistência e flexibilidade 

adequada para a função de rampa. A estrutura, onde se fixarão as rampas, a 

placa eletrônica, a bateria e os sensores será feita parte em ABS, impressa em 

3D. O ABS é um material leve e resistente. A base será de alumínio, que é mais 

denso que o ABS, para deixar o centro de gravidade do robô mais baixo. 

3.4. Sensores e elétrica 

O principal desafio elétrico a ser enfrentado neste projeto é a criação de uma 

eletrônica compacta que consiga operar autonomamente com diversos tipos de 

sensores, e que suporte os motores escolhidos para o projeto. 

Primeiramente, como a categoria na qual o robô vai competir possui limites de 

dimensão e de peso, a eletrônica precisa ser projetada para ser a menor 

possível, a fim de deixar boa parte do peso do robô para os componentes 

mecânicos. Para isso, utilizaremos componentes SMD e softwares de projetos 

de circuitos integrados para melhor aproveitar a área útil da placa. 

 

À esquerda, um sensor óptico de reflectância. À direita, um sensor infravermelho 

Durante o combate, o robô precisa, autonomamente, detectar o robô adversário 

e empurrá-lo para fora da arena. O maior desafio aqui é o desenvolvimento da 

estratégia autônoma com a utilização da leitura dos sensores. Normalmente são 

utilizados dois tipos principais de sensores nessa categoria de robôs: sensores 

ópticos de refletância, para detectar as bordas da arena, a fim de evitá-las; e 



sensores de distância, para determinar a distância entre o robô e o adversário. 

Dos sensores de distância, estão sendo considerados dois tipos de sensores: 

infravermelhos e ultrassônicos. Os infravermelhos possuem como vantagem o 

fato da leitura ser instantânea e precisa, mas como desvantagem eles possuem 

faixas de alcance específicas, sendo necessários vários sensores de diversos 

alcances para se garantir uma leitura em qualquer condição de combate. Os 

sensores ultrassônicos, por outro lado, possuem uma ampla faixa de alcance, 

sendo necessário apenas um para se garantir uma leitura de distância numa 

direção, mas como desvantagem sua utilização é mais complicada e demorada, 

se comparado aos infravermelhos. Os sensores ultrassônicos também não são 

muito precisos, principalmente contra alvos em movimento. 

Pretendemos projetar a eletrônica do robô para ser compatível com os tipos 

citados de sensores, e também com outros possíveis tipos, para serem feitos 

testes de quais sensores, ou combinações de sensores, são as mais eficientes 

no combate. A grande variedade de disposições e combinações de sensores 

também possibilita a programação de diversas estratégias a serem utilizadas no 

combate. A leitura de distância do sensor infravermelho é proporcional a uma 

tensão retornada pelo sonar, e a leitura de distância do sensor ultrassônico é 

proporcional ao tempo em que uma tensão fica alta. Estes sinais serão lidos e 

interpretados por um microcontrolador da série Atmel AVR, onde estará 

programada a estratégia do robô. 

Outro requisito da eletrônica é que ela deve operar os motores escolhidos para 

o projeto, os Micro Metal Gear Motors da Pololu, com redução 10:1. O sistema 

completo ainda não foi definido, mas estamos cogitando utilizar algo muito similar 

ao já descrito no projeto do Antweight, porém sem a utilização de um controle 

remoto. Os sinais de PWM enviados aos motores serão controlados totalmente 

pela estratégia do robô, utilizando para isso os dados de leitura dos sensores. 

 



3.4.1. Proteção aos sensores do adversário 

 As superfícies frontais do robô serão inclinadas em relação à horizontal, 

dificultando o retorno do sinal do adversário ao seu respectivo receptor. Além 

disso, as superfícies serão pintadas com tinta preta fosca, para absorver até 98% 

do infravermelho incidente. 

3.5. Estimativa de custos 

 

Motores 150 

Rampa 40 

Rodas 30 

Parafusos 10 

Sensores 200 

Placa Eletrônica 200 

Base e estrutura 30 

Tinta Spray Preta 25 

Total: 685 

 

 

3.6. Relevância Acadêmica 

A realização de atividades extracurriculares é de grande importância para a 

formação de um bom engenheiro, uma vez que isso o coloca em contato com 

um projeto que apresenta problemas reais, onde toda a teoria vista em sala de 

aula (como em PMR2201 e PSI2211) deve ser aplicada para encontrar a melhor 

solução possível. Dessa forma, a Equipe ThundeRatz busca oferecer a todos os 

alunos da Poli a oportunidade de entrar em contato com o complexo mundo da 

robótica, especialmente para aqueles interessados em aprender mais sobre 

mecânica e eletrônica. 

3.7. Estimativa de custo final 

Além dos custos acima, também incluímos os custos com manutenção posterior 

a construção e as ferramentas utilizadas para fabricação destes. A ThundeRatz 

possui uma oficina, mas está não possui alguns dos itens necessários para 

fabricação de robôs de tão baixo peso. Além disso está incluso também um preço 

para divulgação do projeto (cartazes, banners, etc). 

Robô Antweight 600 

Robô Mini-Sumô 685 

Manutenção 500 

Ferramentas 1000 

Divulgação 250 

Total: 3035 
 


