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Introdução 
 Este projeto de pesquisa explora o uso de tecnologias computacionais em um projeto de 
Design de Interação ligado à geração de imagens gráficas em superfícies urbanas de grande 
porte. No projeto foi investigada a possibilidade do uso de tecnologias como drones1 e 
robótica voltados para a impressão gráfica em superfícies urbanas. 
 Desde o final do século XX, vivemos cercados de dispositivos computacionais, em um 
contexto chamado por Weiser (1991) de Ubiquidade Computacional. Nesse contexto, os 
Designers, além de usuários dos sistemas digitais interativos, vêm cada vez mais se tornando 
responsáveis pelo desenvolvimento dos mesmos. Esta pesquisa se desenvolve no contexto da 
Ubiquidade Computacional com o objetivo de projetar um drone capaz de realizar pinturas 
graffiti em um painel urbano de grande escala. 

Objetivos 
a) Explorar e investigar técnicas para a impressão gráfica em superfícies 

urbanas de grande porte e difícil acesso como muros, fachadas de prédios, 
empenas. 

b) Explorar e desenvolver as tecnologias de drones e robótica voltados para a 
impressão gráfica de superfícies urbanas. 

c) Produzir protótipos funcionais e realizar provas de conceito. 
d) Desenvolver testes de criação de peças gráficas utilizando drones, para 

refletir sobre a relação homem-máquina em processos criativos.  
e) Documentar os processos e disponibilizar os resultados no web site do 

Laboratório LIFE. 
Metodologia 
 A metodologia proposta para a pesquisa teve um caráter prático e experimental, 
utilizando os conceitos de prática reflexiva e reflexão-na-ação propostos por Donald Schön 
(1983), e incluiu as seguintes etapas: (1) Pesquisa de técnicas e tecnologias computacionais 
ligadas a mobilidade, drones e robótica; (2) Estudo de Drones e suas possibilidades de 
controle e interação; (3) Desenvolvimento de um mecanismo de impressão portátil e leve 
acoplado a drones; (4) Desenvolvimento de um sistema de controle remoto sem fio para o 
mecanismo de impressão; (5) Desenvolvimento de exemplos/prova de conceito. 

Desenvolvimento 

1. Pesquisa de técnicas e tecnologias computacionais ligadas a mobilidade, drones e 
robótica 

Na primeira fase da pesquisa foram levantadas referências, que pudessem trazer  
inspiração, ou indicar caminhos para o desenvolvimento proposto. Entre essas referências, 
podemos destacar: 
                                                
1 Um drone, ou UAV (Unmanned Aerial Vehicle) é um veículo aéreo robótico sem um piloto a bordo. 
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a) Senseless drawing bot, por So Kanno and Takahiro Yamaguchi: neste projeto, uma máquina 
de graffiti com quatro rodas, um braço pendular, arduino e latas de tinta foi desenvolvida para 
produzir pinceladas randômicas enquanto se movia. Nela foi incluída uma pistola de 
compressão muito forte, programada para cobrir com tinta grandes superfícies. O interessante 
neste projeto é a máquina em si, que se desloca bem pela presença de rodas e cobre uma 
grande área, por ter um bom alcance com o jato de tinta.  

 
Figura 1 – Robô autônomo que produz pinceladas randômicas com tinta spray. 
Fonte: http://cf.broadsheet.ie/wp-content/uploads/2011/11/sdb.jpg Acesso em 26/7/2016 

b) Tinta Solta, por João Whitaker: Tinta Solta foi desenvolvido como projeto de conclusão 
de curso de graduação em Design na PUC-Rio. O projeto propõe um robô que realiza 
pinturas,  porém com um diferencial: a interação.  Utiliza um sensor Kinect para controlar 
uma lata de spray, movimentada através de fios de nylon e motores. O uso do sensor Kinect é 
inovador neste tipo de projeto, e certamente é uma boa referência para o desenvolvimento do 
trabalho em questão. Uma curiosidade sobre o Tinta Solta é que durante sua performance em 
eventos como o ArtRua, TEDxPucRio e Semana de Design PUC-Rio, percebeu-se que o 
mecanismo foi realmente acessível a todas as faixas etárias, desde crianças (que aprendem 
muito rápida e  intuitivamente), até idosos (que mesmo apresentando uma curva de 
aprendizagem gradativa, chegaram a um bom nível de controle). Nesses eventos, o interesse 
do público pela novidade foi notável, e o equipamento foi usado intensivamente.  

 
  

Figuras 2 e 3 – Montagem do Tinta Solta e ele sendo experimentado por pessoas variadas. 
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2. Estudo de Drones e suas possibilidades de controle e interação 
Dando prosseguimento ao processo, após o levantamento inicial de referências, foram 

ponderados dois caminhos para o desenvolvimento: (1) a construção de um drone, onde 
seriam pesquisados diferentes motores, produção de software, hardware e carenagem 
próprias; e (2) a aquisição de um drone comercial pronto para voo, onde pudesse ser adaptado 
um mecanismo de impressão. Considerando-se que o foco do projeto é o desenvolvimento de 
um mecanismo de pintura, e não o mero desenvolvimento de um veículo aéreo, optou-se pelo 
segundo caminho, para concentrar esforços nas questões de pintura, estrutura, e mecanismos 
de acionamento. Neste sentido, foi adquirido um drone básico, de baixo custo, modelo Syma 
Explorer2 (Figura 4), com o objetivo de se testar um veículo voador e as suas possibilidades 
de controle. 

 
Figura 4 - Drone Explorer. 

Foram planejados alguns experimentos com o equipamento, que descrevemos a seguir. 

a) Light Painting 
O primeiro experimento desenvolvido com o Drone Explorer teve o objetivo de testar 

sua possibilidade de realização de um desenho tridimensional no espaço. Para isso, foi 
escolhida a técnica fotográfica conhecida como Light Painting, onde o obturador da câmera 
fotográfica permanece aberto por um longo período de tempo, registrando a imagem em longa 
exposição. Assim, foram acoplados LEDs ao drone e, em um espaço escuro com um tempo de 
exposição de 30 segundos, foi possível registrar o movimento e o trajeto do drone no espaço. 
O drone e as luzes foram, portanto, utilizados como ferramentas de desenho no espaço. A 
experimentação foi conduzida no estúdio de fotografia do Departamento de Artes & Design 

                                                
2 Drone Syma Explorer: http://www.symatoys.com/product/show/1912.html . Acesso em 15/7/2016 
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da PUC-Rio, que faz parte de uma estrutura integrada de laboratórios de ensino e de pesquisa 
do departamento. As  Figuras 5 e 6 mostram alguns resultados obtidos. 

  
Figuras 5 e 6 - Experimentação com drone e Light Painting. 

 Os resultados mostraram que é possível e viável a utilização de drones para realizar 
desenhos e grafismos no espaço. Para o uso urbano, seriam ainda levados em conta outros 
fatores como vento, altura e alcance do drone, visibilidade dos LEDs e iluminação da rua e  
segurança (no caso do drone se desestabilizar e cair, causando um acidente) dentre outros. 

b) Hackeando o Drone Explorer 
 A atividade conhecida como hacking consiste em subverter o funcionamento de um 
determinado mecanismo, geralmente de forma deselegante mas eficiente. Assim, com o 
intuito de estudar as diversas formas de controlar o funcionamento do drone, foram pensadas 
diferentes maneiras de hackear o drone para interagir fora do padrão controle e joystick.  

O primeiro passo foi abrir o corpo do Drone para checar a viabilidade de subverter o 
circuito de fábrica e controlar a potência dos motores individualmente. Para controlar os 
motores, foi acoplado um microcontrolador Arduino3 no centro do drone, ligado com fios 
longos a uma fonte de energia. Após testar o funcionamento de cada motor individualmente, 
foi elaborado um circuito com protoboard4, para controlar e distribuir a energia 
uniformemente com os quatro motores ligados simultaneamente (Figura 7). Posteriormente 
foram feitos testes que variavam a intensidade dos motores, com o objetivo de controlar a 
altura e direção do drone. 

                                                
3 Arduino é uma plataforma de prototipagem baseada em uma placa microcontroladora e software open-source 
que possibilitam o controle de dispositivos eletrônicos. Fonte: https://www.arduino.cc Acesso em 15/7/2016. 
4 A protoboard é uma placa com orifícios e conexões condutoras para prototipagem de circuitos eletrônicos 
experimentais que oferece a possibilidade de montagem de um circuito eletrônico sem soldagem. 
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 Figura 7 -  Drone Explorer hackeado com a placa microcontroladora Arduino e a protoboard. 

Após uma série de testes, percebeu-se a necessidade de criação de uma “plataforma para 
decolagem”, para tentar estabilizar o Drone desde a partida dos motores. Os motores do drone 
foram originalmente projetados para levantar apenas o seu peso, então, por este motivo e pela 
praticidade de montagem, já que estávamos investigando a possibilidade dele levar uma latinha 
de tinta, decidimos atrela-lo a uma fonte de energia externa, por meio de fios ligados a ele 
(Figura 8).  

Os testes em que todos os motores ficavam ligados juntos, em força máxima, provaram 
que o drone se equilibrava relativamente bem, mesmo com o peso desbalanceado dos fios em 
um de seus lados. Apesar do equilíbrio relativamente bom, ele não conseguia levantar mais 
que um metro do chão por conta do peso dos fios. Também foi colocada em prova a 
comunicação Arduino-drone. Embora satisfatória em termos de tempo de resposta, nos testes 
em que a força dos motores variava, para se verificar a possibilidade do drone subir e descer, 
o teste mostrou a inviabilidade deste sistema. Isto porque, por mais que o pouco peso dos fios 
afetasse levemente o equilíbrio do drone parado, ao variar a intensidade dos motores o 
balanço do drone aumentava exponencialmente, causando a sua queda. 
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Figura 8 -  Drone ligado a uma fonte externa de energia por meio de fios. 

Após o Explorer receber uma grande carga de testes, notou-se que um dos motores 
estava claramente mais fraco que os outros. Avaliando o motivo, percebeu-se um desgaste na 
engrenagem de plástico que conecta o motor à hélice. Com uma peça tão específica 
comprometida, e sem possibilidade de adquirir uma nova, o Explorer foi colocado de lado. 
Contudo, o Explorer cumpriu seu papel ao provarmos ser viável o controle do drone por 
Arduino, abrindo o leque para opções de controles com interfaces físicas, diferentes do 
tradicional joystick. Os desdobramentos para esse viés podem ser drones controlados por 
Kinect, LeapMotion, sensores de luz e de distância, entre outros. 

c) Experimento com o H-Drone S9 
Após nova pesquisa, foi adquirido um outro Drone, modelo H-Drone S95, maior e 

relativamente mais potente que o Explorer. Os experimentos com o H-Drone foram mais 
pragmáticos e voltados para a parte dos grafismos propriamente ditos. Foram feitos testes de 
peso com balança de precisão (Figura 9), para avaliar qual a carga ideal que ele suportava. 
Após uma série de testes, sempre com a bateria 100% carregada, verificou-se o peso limite de 
200g. Apesar do H-Drone ter realizado voos com cargas de até 280g, a força que ele fazia 
para levantar tal carga descarregava rapidamente a bateria, e o fazia perder altura. Neste 
sentido, estipulamos o limite de 200g de peso para ser transportado, que permite um voo de 
1min 30segs. Embora pareça pouco tempo, foi constatado que o tempo de voo sem carga 
excedente dura 6 minutos, então 1min 30segs foi considerado um tempo razoável para se 
trabalhar. Com isto estabelecido, os esforços foram dedicados no sentido de uma adaptação do 

                                                
5 H-Drone S9: http://www.h-18.net/#modelos . Acesso em 15/7/2016 
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mecanismo de acionamento de spray utilizado no projeto Tinta Solta (mencionado acima 
como referência). 

 
Figura 9 – Processo de pesagem com balança de precisão para avaliação de carga máxima a ser acoplada ao drone. 

3. Desenvolvimento do mecanismo de impressão 

a) Spray mini 
Com um limite de peso estabelecido, e com base nos aprendizados do projeto Tinta 

Solta, foram pensadas algumas maneiras para impressão em superfícies urbanas. Visando 
minimizar o peso, foi adquirido um spray pequeno, pesando 50 gramas. Rapidamente foi 
construída uma estrutura de alumínio, mais leve que a de madeira do Tinta Solta, porém com 
os mesmos princípios: servo motor pressionando uma alavanca para acionamento do spray 
(Figura 10). 
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Figura 10 - Primeiro protótipo do mecanismo de impressão spray. 

Apesar do bom funcionamento do mecanismo de acionamento, após um teste dele com 
o H-Drone foi constatado ele ser muito pesado para os limites estipulados. O H-Drone era 
capaz de decolar, mas em um período muito breve de tempo perdia sua autonomia de voo. 
Apesar disso, ainda assim foi realizado um teste de voo e pintura, mas com resultados ainda 
insatisfatórios. Contudo, a cada passo temos um aprendizado. Neste teste, além do peso 
também estava em questão a posição em que a lata spray iria ficar. Sem dúvida no meio do 
Drone, mas incerto ainda se o jato deveria sair para baixo ou para cima. Foi realizado um 
primeiro teste com a lata pintando para baixo, em direção ao chão, o que acreditamos ter 
contribuído para os resultados insatisfatórios conseguidos. Isto porque a válvula do spray 
precisa sempre ficar na vertical, para a tinta entrar de baixo para cima com a pressão do gás 
do spray. Então, nas próximas etapas, ao projetar tivemos que levar em conta o vento gerado 
pelas hélices. 

b) Spray Micro 
Após pesquisa mais apurada, foi descoberta uma lata de spray menor e mais leve do que 

a anterior, o que garantiria menos gramas, e consequentemente, mais tempo de voo. Devido 
ao tamanho da lata, foi pensada uma nova estrutura para o seu acionamento. Foram utilizados 
perfis de alumínio, mais leves que os utilizados na estrutura anterior. Devido ao formato dos 
perfis de alumínio, a estrutura teve mudanças, sempre prezando leveza e bom funcionamento. 
Foram feitos furos na estrutura para maior economia de peso. Levando em conta que o 
mecanismo fica situado no meio do Drone, foi pesquisado um tipo de bico extensor para o 
alcance da tinta. Foi adaptado em um bico específico para graffiti um tubo de carga de caneta 
BIC. Em um primeiro momento, com apenas um tubo, e posteriormente com três tubos 
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colados, para aumentar ainda mais o alcance. O motor também teve modificações: antes um 
servo Titan, e atualmente um servo TGY-S306G, e apesar de com menos torque, foi suficiente 
para pressionar o bico, sendo priorizado por sua leveza (Figura 11).  

 
Figura 11 -  Mecanismo desenvolvido: estrutura em alumínio, motor servo, lata de tinta spray micro e bico extensor para saída de tinta. 

Nos testes realizados, este mecanismo demonstrou bom funcionamento para 
pressionar o spray. 

c) Fixação do mecanismo de impressão ao Drone e testes de voo 
 O mecanismo de impressão foi fixado à parte inferior central do Drone (Figura 12), 
levando-se em conta a distribuição do seu peso no centro de gravidade do veículo voador. 
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Figura 12 -  Fixação do mecanismo de impressão no drone.  

 Após a fixação do mecanismo de impressão no drone, foram realizados testes de voo 
para nos certificarmos de que o drone seria capaz de voar pelo tempo estipulado, 
transportando o mecanismo (Figura 13). Os testes foram satisfatórios. 

 
Figura 13 - Teste de voo com o mecanismo de impressão preso ao drone. 
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4. Desenvolvimento do sistema de controle remoto sem fio para o mecanismo de 
impressão 

Com o objetivo de acionar remotamente a tinta spray, foi acoplado à placa Arduino – 
que controla o motor servo – um módulo de comunicação sem fio, usando o 
protocolo de transferência de dados bluetooth6. Para a realização dos testes, o 
acionamento da tinta spray foi controlado por um computador Apple iMac, 
capaz de realizar comunicação bluetooth. Neste computador, um software 
desenvolvido no ambiente Processing7 envia por bluetooth os comandos para a 
placa Arduino, que por sua vez controla o motor servo responsável pelo 
acionamento do mecanismo de emissão da tinta spray preso ao drone (Figura 14).  

 
Figura 14 - Módulo de comunicação Bluetooth conectado à placa Arduino montada no drone.  

5. Desenvolvimento de exemplos/prova de conceito 
O drone com o módulo de comunicação sem fio permitiu a realização de vários testes. Abaixo, 
imagens que ilustram o processo dos testes e alguns resultados (Figuras 15, 16, 17, 18 e 19). 

                                                
6 Bluetooth: https://www.bluetooth.com . Acesso em 15/7/2016 
7 Processing: https://processing.org . Acesso em 15/7/2016 
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Figura 15 – Primeiros testes realizados com a versão do drone com módulo de comunicação Bluetooth. 

 
Figura 16 – Testes do drone e mecanismo de acionamento. 
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Figura 17 – Detalhe do drone com o mecanismo de impressão em funcionamento. 

  
Figura 18 – Detalhe de teste do drone com mecanismo de impressão. 
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 Figura 19 – Resultado de teste realizado com drone e mecanismo de impressão com módulo de comunicação Bluetooth. 

Conclusão 
 O estudo demonstrou a viabilidade da construção de um mecanismo de pintura portátil 
para superfícies urbanas de difícil acesso. O projeto aponta uma tendência, onde cada vez 
mais drones são usados para tarefas diárias, e contribui para o Design da PUC na medida em 
que estimula outros usos de drones em projetos acadêmicos. Como desdobramentos futuros, a 
interface de controle do drone poderá ser aprimorada no sentido de se explorar os grafismos 
resultantes da relação homem-máquina nos processos criativos e expressivos. Nesses 
desdobramentos, acreditamos que uma interface gestual poderá trazer resultados mais fluidos 
e dinâmicos, como os alcançados no projeto Tinta Solta citado como referência.  O projeto do 
drone e seus resultados serão submetidos para apresentação em festivais, sites de design e 
tecnologia, feiras de arte e de design, e quaisquer outros meios de divulgação, para fomentar 
discussões sobre as questões pesquisadas. A documentação da pesquisa e os artigos científicos 
derivados dela serão disponibilizados no site do Laboratório LIFE. 
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