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RESUMO: 

O presente trabalho visa apresentar uma visão geral do projeto em 

desenvolvimento de um robô terrestre, com o objetivo de realizar inspeções e monitorar 

subestações de extra alta tensão. Atualmente no Brasil há subestações que operam 

sem a presença contínua de equipes de manutenção e operação, porém devido a novas 

normativas da ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) várias subestações da 

rede básica deverão possuir supervisionamento, além das verificações visuais quanto a 

abertura e fechamento de chaves seccionadoras, sendo necessário o deslocamento de 

equipes de operação até estes locais. A utilização de um robô para atividades de 

inspeção permite que estas possam ser realizadas remotamente, sem a necessidade 

do deslocamento dos eletricistas até a subestação, além de reduzir a exposição aos 

fatores de riscos inerentes ao ambiente da subestação, podendo a equipe se dedicar a 

avaliação das informações coletadas pelo o robô, com a garantia de reprodutividade das 

medições. Alia-se também o fato de o robô poder operar em horários fora do horário 

comercial como no período noturno, finais de semanas e feriados. 

INTRODUÇÃO 

Subestações de energia elétrica (SEs) vêm sendo construídas com um grau de 

automação cada vez maior, sendo a inspeção uma importante tarefa do cotidiano da 

manutenção de Sistemas Elétricos de Potência (SEP). Embora muitas SEs não 



necessitem de operadores locais, inspeções rotineiras são exigidas para garantir o pleno 

funcionamento dos equipamentos, assim como a segurança e estabilidade do sistema. 

É necessário o monitoramento periódico de diversas variáveis, de modo a 

identificar situações anormais e necessidades de manutenção, conforme definidos em 

procedimentos para inspeção de rotina em SEs das concessionárias. A ausência de 

defeitos presentes e eminentes nos equipamentos de uma SE garantem uma maior vida 

útil, reduzindo gastos e contribuindo para a estabilidade e segurança operativa do SEP, 

principalmente se essa SE pertencer à rede básica. 

Este monitoramento é tradicionalmente realizado de forma manual, com o 

operador em campo, sendo que, para que essa atividade seja eficiente é necessário 

que o operador seja treinado na coleta e interpretação dos dados oriundos dos diversos 

equipamentos de medição que devem estar em seu pleno funcionamento e com sua 

aferição válida. A atividade de inspeção de SEs é uma tarefa com alto risco para o 

eletricista e de alta complexidade. Além disso, por vezes as SEs estão localizadas em 

lugares remotos e de difícil acesso, o que encarece e dificulta inspeções periódicas. 

Este trabalho possui como objetivo apresentar o desenvolvimento de um 

equipamento robótico, terrestre e autônomo, com possibilidade de teleoperação, 

evitando a necessidade de deslocar um operador até a subestação. O foco é possibilitar 

a realização da inspeção de equipamentos em SEs remotamente, contribuindo no 

aumento da qualidade e confiabilidade da inspeção e da base de dados de medições, 

bem como facilitando possíveis manutenções, pois, seriam conhecidos a priori os 

equipamentos e materiais que deveriam ser levados até a SE em caso de um sinistro. 

Adicionalmente, tanto os operadores quanto os eletricistas de manutenção precisarão 

ter menos contato com os equipamentos monitorados, além de estarem menos sujeitos 

aos campos eletromagnéticos presentes nas SEs, diminuindo o risco à população 

ocupacional do setor e aperfeiçoando o processo de inspeção. 

O robô em desenvolvimento deverá realizar o monitoramento do ambiente da 

SE e de diversos equipamentos com imagens térmicas, imagem visível e medição de 

ruído. Esta operação poderá ser realizada de maneira autônoma, realizando 

periodicamente um trajeto pré-definido na SE, ou assistida pelo operador. Os dados 

obtidos pelos sensores serão transmitidos para um operador remoto visando a 

identificação de eventuais anormalidades nos equipamentos da subestação. Ainda 

poderão ser utilizados para a formação de uma base de dados com o objetivo de 

contribuir nas atividades de manutenção e operação das SEs. 



 

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS 

De modo a atender o objetivo do presente trabalho, a estratégia adotada 

empregará quatro sistemas principais: robô móvel, servidor remoto, IHM e estação de 

recarga (Vide Figura 1).  

 

Figura 1 – Sistemas principais (O autor). 

Robô móvel: é responsável pela ronda e monitoramento da SE e comunica-se com o 

servidor remoto via estação de recarga para envio e recebimento de dados. 

Servidor remoto: é responsável pelo armazenamento e gerenciamento de dados; 

Interface homem máquina (IHM): permite que o usuário envie comandos ao robô, tais 

como retornar à estação de recarga, iniciar ronda, ir a ponto específico. Também provém 

acesso aos dados de monitoramento e estado do robô, armazenados no servidor. 

Estação de recarga: ponto de recarga de baterias e armazenamento do robô. 

O Robô Móvel é responsável por realizar o monitoramento termográfico, visível 

e sonoro dos equipamentos presentes na subestação. Para isso, é necessário que o 

robô seja capaz de se deslocar de maneira autônoma e segura. Diferentes subsistemas 

são necessários para que o robô atinja esses objetivos, os quais são exibidos na Figura 

2  e detalhados nos tópicos seguintes.  

 

Figura 2 – Diagrama do sistema do Robô Móvel (O autor) 



Inteligência e Planejamento da Missão: é principal módulo do Robô, responsável pela 

coordenação da missão e planejamento em alto nível. Possui interface direta com os 

outros subsistemas. Deve consultar o módulo de emergência para receber informações 

sobre estado do robô e verificar se está em condições de prosseguir com as rotinas 

padrões de funcionamento do robô. Deve ser capaz de solicitar informações do módulo 

de navegação e monitoramento e enviá-los, via setor de comunicação, ao servidor 

remoto presente na estação de monitoramento. Deve receber da estação de 

monitoramento as configurações da ronda / missão / operação remota. 

Percepção: O módulo de percepção é responsável pela coleta de dados dos sensores, 

por absorver as informações relevantes e estimar o modelo de mundo no qual o robô 

está inserido, assim como entidades externas e o seu próprio estado.  

Sensores: Os sistemas de sensoriamento são empregados pelo robô de modo a 

caracterizar as condições do ambiente em informações que possam ser processadas 

computacionalmente. A escolha do tipo de sistema a ser utilizado é fundamental, pois 

afeta diretamente a qualidade da informação que é usada para a realização de tarefas 

como mapeamento, localização, planejamento de rotas e também desvio de obstáculos 

(Shalal, Low, McCarthy, & Hancock, 2015). Os sensores utilizados para navegação 

autônoma podem ser categorizados em primários ou secundários (vide Figura 3). 

 

Figura 3 – Sensores Navegação. Adaptado de (Shalal, Low, McCarthy, & Hancock, 2015) 

Os sensores empregados em sistemas robóticos também podem ser 

classificados como sensores de estado interno ou externo. Os primeiros são 

caracterizados por serem sensores que retornam informações de parâmetros internos 

do robô, tal como tensão de bateria e posição das rodas. Já os sensores de estado 

externo são sensores que são utilizados para verificar aspectos externos, como os 

parâmetros do ambiente no qual o robô está inserido (Dudek & Jenkin, 2010). Segundo 

(Dudek & Jenkin, 2010), no âmbito de sensores de estado externo, a inferência sobre 

as grandezas físicas relacionadas ao ambiente externo comumente é empregada na 



reconstrução e recuperação do ambiente físico em que o robô está inserido, sendo estas 

informações utilizadas no processo de navegação autônoma do robô. 

Localização e mapeamento: Módulo responsável por localizar o robô dentro de um 

mapa. Para isto, utiliza os dados obtidos dos sensores (módulo de percepção) e técnicas 

de fusão de dados, filtro de ruídos de leituras dos sensores e atuadores.  

Navegação: A precisão de navegação é dada por quão bem um robô autônomo é capaz 

de se deslocar de um ponto a outro. Para que a navegação seja bem-sucedida, ela 

depende do correto funcionamento do módulo de percepção, localização, inteligência e 

acionamento dos motores.  

Visão: Este módulo é responsável por controlar todo o processo de coleta de imagens 

visíveis de alta resolução e termográficas. 

Monitoramento da SE: é responsável por consolidar os dados provenientes dos 

sensores de monitoramento da subestação, dentre eles: áudio e temperatura externa. 

 

PLATAFORMA DE INSPEÇÃO 

Com base no apresentado sobre os módulos dos subsistemas do robô, a Figura 

4 ilustra a distribuição dos módulos dos subsistemas que integram o robô, assim como 

apontam os equipamentos utilizados. 

 

Figura 4: Diagrama demonstrativo dos componentes e equipamentos que integram cada 
um dos módulos dos subsistemas. (O autor) 



TESTES EM CAMPO 
O presente trabalho apresenta um resumo dos testes realizados em campo, 

tendo como foco o desempenho mecânico em terreno irregular, os processos de 
mapeamento, odomêtria, navegação do robô. 

Os testes foram realizados na área de 525 kV de uma subestação localizada no 

sul do Brasil (estado do Paraná). Esta subestação foi escolhida para os testes por ter 

brita em maior parte da sua área, como pode ser observado na Figura 5.  

 

Figura 5: Imagem ilustrativa da área de brita. (O autor) 

TESTES MECÂNICOS 

Foi testado e avaliado o desempenho do robô mecanicamente para se deslocar 

pela brita e passar por cima de obstáculos tais como meio-fio, canaletas, e terreno 

irregular de brita (Figura 6).  

  

Figura 6: Teste de subida em degrau e teste de movimentação na pedra brita. (O Autor) 



Em resumo, os testes de movimentação apresentaram resultados satisfatórios, 

podendo destacar alguns pontos como, a boa movimentação do robô pelo terreno com 

a cobertura de brita e o bom desempenho da suspensão tanto para amortecimento e 

redução das vibrações, quanto ajustes da altura das rodas durante o deslocamento do 

robô 

ODOMETRIA E MAPEAMENTO 

A odometria é um valor referente ao posicionamento e velocidades relativas 

estimados do robô, calculado e obtido a partir da aplicação de técnicas de fusão de 

sensores. Para a geração dos mapas, o robô utiliza técnicas de mapeamento e 

localização simultânea (SLAM). A fusão é calibrada com o auxílio de uma biblioteca 

ROS chamada robot_localization, na qual as leituras de interesse de cada sensor a 

serem fundidos são selecionados e os parâmetros de confiança no modelo são 

definidos.  

A Figura 7 apresenta o resultado de um teste de mapeamento e avaliação da 

odometria do robô, onde a linha vermelha indica o caminho percorrido pelo robô durante 

o seu deslocamento pelo mapa. 

 

Figura 7: Teste de mapeamento e avaliação de odometria na subestação de 525kV  

 

A Figura 8 apresenta de maneira ilustrativa a “visão” do robô durante sua 

navegação pelo mapa gerado. Onde o mapa 2D corresponde a parte cinza com as 

marcações dos obstáculos em preto, enquanto que a “visão” dos obstáculos do robô 

durante a navegação são as projeções 3D coloridas sobre o mapa 2D. 



 

Figura 8: Avaliação e ajustes no sistema de mapeamento e localização em ambiente de 
subestação de 500kV.  

Quanto aos testes de mapeamento, um dos principais foi a execução do 

mapeamento de uma grande área. Uma das características deste teste foi o 

mapeamento de toda a área de 525 kV da SE em passagem única sem a ocorrência do 

cruzamento da rota do robô, de forma a tentar otimizar o processo de mapeamento do 

robô, onde o resultado é apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9: Ajustes no sistema de mapeamento e testes de criação de mapas de grandes 
dimensões em subestação de 500kV. 

De modo geral os testes de mapeamento trouxeram grandes avanços quanto aos 

ajustes de parâmetros e ao processo de planejamento da movimentação do robô 

durante esta atividade, apontando a necessidade de melhor detalhamento nas 

extremidades das SE. Esta melhoria pode ser alcançada com uma passagem adicional 

do robô por estas regiões durante a atividade de mapeamento. 

LOCALIZAÇÃO E NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA 

O sistema de navegação é responsável por receber coordenadas e fazer com 



que o robô chegue até elas, calculando trajetórias, comandos de velocidade e evitando 

obstáculos e colisões. Em detalhe a Figura 10a apresenta o significado das cores do 

mapa de custos utilizado durante a navegação, onde: 

• Lilás: representa os obstáculos detectados pelo robô 

• Azul claro: área de segurança entre o obstáculo real e a cerca virtual 

• Vermelho: Cerca virtual, caso o robô invada esta região ele deverá parar por 

segurança para que se evite a colisão com obstáculos 

• Azul escuro: É determinado por um raio de distância a partir da cerca virtual definindo 

uma zona de atenção de proximidade com algum obstáculo, determinando com que 

o robô reduza a velocidade durante o deslocamento. 

• Cinza: Zona livre, o robô pode se deslocar livremente na sua velocidade máxima. 

  
a)                                                                     b)        

Figura 10: a) Detalhamento do mapa de custos b) identificações geradas durante a 

movimentação autônoma do robô. (O autor) 

A Figura 10b apresenta as identificações geradas durante a movimentação 

autônoma do robô, sendo: 

• Linha vermelha determina o caminho já percorrido pelo robô. 

• A Concentração de pontos vermelhos na interface entre a linha vermelha e a verde 

indicam a localização atual do robô no momento do print da tela 

• A linha verde indica a rota planejada a ser percorrida pelo robô durante o seu 

deslocamento até o ponto de destino 

• O Destino está localizado na extremidade da linha verde. 

Para os testes realizados a navegação autônoma apresentou um bom 

desempenho, com o robô se deslocando livremente e desviando dos obstáculos. 



INSPEÇÃO 

A título ilustrativo a Figura 11 apresenta o protótipo de telas, em desenvolvimento, 

para a operação do robô e visualização das imagens geradas durantes as inspeções. 

 

Figura 11: Protótipo de telas do sistema de visualização e controle do robô (O autor) 

 

CONCLUSÃO 

Os experimentos realizados na SE contribuíram para a verificação e validação 

dos desenvolvimentos em um ambiente real, sendo avaliado o desempenho mecânico 

de movimentação, sistemas de mapeamento, inteligência de navegação. 

O robô apresentou um bom desempenho quanto a sua movimentação em brita, 

terreno irregular o que validou as modificações de instalação das suspensões. 

Os testes em campo foram essenciais para o ajuste dos diversos algoritmos de 

controle e inteligência do robô, impactando na melhoria da qualidade dos mapas 

gerados, localização e navegação do robô no ambiente de subestação. Sendo possível 

observar a interação do robô frente aos diferentes tipos de obstáculos encontrados na 

subestação e sua movimentação no terreno irregular.  

Em resumos os testes em ambiente real foram promissores e importantes para 

a continuação dos desenvolvimentos do robô e futura implantação em uma subestação 

piloto com o objetivo de validar a robustez e repetibilidade do sistema. 
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