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Resumo: O projeto propõe o desenvolvimento da 
nova placa eletrônica do projeto humanoide, 
aprimorando a robustez, confiabilidade, praticidade e 
organização. Mantendo as principais características de 
funcionamento atuais e unificando tudo em uma placa. 
 

1. Introdução 
Com o objetivo de contribuir para o avanço 

científico e tecnológico dos integrantes, o Futebol de 
Robôs é o principal projeto de robótica no Centro 
Universitário da FEI e referência na maior competição 
nacional, a CBR (Competição Brasileira de Robótica) 
[1]onde conquistou diversos títulos. 

Após anos de pesquisa e desenvolvimento, foi 
projetado um robô humanoide. Nessa categoria, os 
robôs possuem fisionomia humana, técnicas de correr, 
chutar, visualizar os adversários, a bola, sua localização, 
entre outros aspectos desafiadores da inteligência 
artificial. 

Os cálculos e decisões lógicas são efetuados e 
armazenados por uma CPU, que envia e recebe os 
comandos a serem executados e que foram interpretados 
pelos seus periféricos (motores, sensores e câmera). 

Todas as conexões com a CPU são através de portas 
USB, mas os motores e sensores funcionam, 
respectivamente, com sinais de interfaces seriais RS485 
e de portas TTL (Transistor-Transistor Logic), 
necessitando de várias placas separadas que convertam 
esses sinais para possibilitar a comunicação. Além 
disso, a parte eletrônica do projeto possui um circuito de 
potência e alimentação de apenas uma entrada, 
dificultando a troca da bateria durante algum teste ou 
competição, pois o robô acaba desligando e a CPU 
demora pra inicializar. Todas as ligações são realizadas 
com cabos soldados na própria placa, correndo riscos de 
se romperem e causarem manutenções exaustivas. 

 

 
Figura 1 – Robô Humanoide 

  

 
 

2. Metodologia e Resultados 
Para aumentar a praticidade durante as competições, 

foi projetado um circuito de “Hot Swap” (troca rápida), 
no software de design de placas chamado Eagle [2] e 
simulado no software Multisim[3], com o objetivo de 
poder trocar a bateria do robô sem que ele desligue, e 
ainda permaneça executando suas funções.  

O circuito de potência foi remodelado, a placa 
possui um layout desenhado para suportar correntes 
elevadas. Todos os cabos foram encaixados em 
conectores apropriados, facilitando a organização e 
diminuindo as chances de ocorrer algum tipo de mau 
contato, rompimento ou curto-circuito. 

Essa placa já teve sua primeira experiência em 
competições. A equipe de Futebol de Robôs, foi em 
julho de 2016 para a Alemanha participar da RoboCup. 
Apenas um robô tinha esse sistema e ele demonstrou 
muita praticidade para os membros da equipe, pois a 
inicialização da CPU só foi realizada uma vez e em 
todas as trocas de baterias o robô não desligou, suas 
funções e lógicas se mantiveram, tornando a partida 
mais dinâmica durante as substituições. 
 

 
Figura 2 – Layout da placa Hot Swap no Eagle. 

 
3. Conclusões 

O projeto atual já sofreu melhorias, e outras ainda 
serão adicionadas no protótipo final, como: o circuito de 
análise e proteção da bateria, integração de todos os 
circuitos do robô e o uso de resina plástica para proteger 
as placas dos impactos durante as quedas. 
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