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Resumo: O objetivo deste projeto de iniciação 

científica foi desenvolver um protótipo de um veículo 

autônomo subaquático - AUV, que seja capaz de se 

locomover de forma autônoma dentro de um reservatório 

de água (piscina) realizando o movimento “up-and-

down”.  

 

1. Introdução 
Os veículos autônomos subaquáticos são robôs 

subaquáticos que não necessitam de piloto humano, 

utilizam sua aerodinâmica e programação para realizar 

seus movimentos. Já os planadores subaquáticos são 

veículos autônomos subaquáticos que se deslocam 

verticalmente controlando a sua flutuabilidade, e se 

movem horizontalmente devido à presença de asas. 

Portanto utilizam sua hidrodinâmica e programação para 

realizar seus movimentos [1]. 

  

2. Metodologia 
Para transformarmos o protótipo fictício (Figura 1) no 

protótipo físico (Figura 2), dividimos o projeto em 3 

grandes partes: Mecânica, Elétrica/Eletrônica e Vedação. 

 

 
Figura 1 – Protótipo fictício 

 

 
Figura 3 - Projeto final do AUV. 

 

3. Resultados 
Para realizarmos o projeto utilizamos recursos 

disponíveis na FEI, como impressoras 3D para 

fabricarmos todos os suportes, computadores e softwares 

da própria instituição e os laboratórios e oficinas da 

mesma.  

Primeiro foi feita a compra do acrílico para abrigar 

todos os componentes do glider e as asas, e após isso 

começou o desenvolvimento em conjunto da parte 

mecânica e elétrica. Utilizamos os softwares de projetos 

mecânicos 3D, no caso o utilizado foi o NX 11.0, para 

gerarmos todos os suportes que posteriormente foram 
impressos na impressora 3D MakerBot Replicator 2X 

Experimental 3D Printer, enquanto toda a programação 

capaz de fazer o glider realizar o movimento “up-and-

down” (afundar até uma altura pré-determinada, 

estabilizar, subir até a superfície do reservatório e voltar 

a realizar o movimento) era desenvolvida utilizando um 

arduíno UNO e um Motor Shield, que facilitaria a 

programação com uma interface mais simples entre 

motor e a programação.  

O motor usado foi um motor de passo, capaz de 

realizar deslocamentos infinitesimais (passos) e que são 
facilmente controlados através de programação. Uma das 

maiores dificuldades foi conseguir encontrar o motor 

ideal para realizar o movimento de abertura e fechamento 

das seringas, que seriam o dispositivo principal do glider, 

pois através dele que a massa do mesmo aumentaria ao 

sugar a água, diminuindo sua flutuabilidade e o faria 

afundar, enquanto isso sua forma hidrodinâmica (tubo e 

asas) mantém sua sustentação estável ao mesmo tempo 

que proporciona propulsão para que se desloque além de 

verticalmente, também horizontalmente, o levando para 

frente além de para cima e para baixo. Posteriormente 

expelindo o excesso de água ele voltaria até a superfície 
da piscina.  

Além da dificuldade em controlar e movimentar o 

glider, foi difícil torná-lo “impermeável”, pois para que 

fosse um sucesso, não poderia entrar água nos 

componentes internos, pois se isso ocorresse o mesmo 

poderia, em circunstâncias extremas, explodir. Para isso 

utilizamos caps de PVC, O’rings de borracha, silicone e 

fita veda rosca. Os caps foram trabalhados nas oficinas 

para que se tornassem um conjunto de roscas fixa e 

móveis, sendo possível abrir para manutenções e 

retrabalhos, porém ao fechar se tornasse seguro colocá-
lo dentro da água. 

 

4. Conclusões 
Após concluído protótipo final e realizado os testes, o 

projeto foi considerado um sucesso, pois obteve 

excelentes resultados em todas as áreas. Realizou o 

movimento de “up-and-down” sem desalinhar da rota 
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proposta, assegurando um tempo de abertura e 

fechamentos das seringas ideal.  O conjunto de vedação 

também foi um sucesso porque se tornou impermeável 

deixando os componentes internos seguros, pois ao abrir 

o conjunto de caps roscados após realizar os testes, todas 

suas peças estavam perfeitamente secas. Tornando 

seguro a utilização e realização dos testes.  
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