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SISTEMAS ENGLOBADOS - PROGRAMAÇÃO 
 

MURILO MARTINS RODRIGUES 
 
 
 

RESUMO: O presente documento tem como objetivo padronizar, orientar e 
demonstrar ações concebidas na execução do Trabalho de Conclusão de Curso sobre o 
Robô Militar Autônomo que consiste basicamente em um organismo robótico inovador 
que será empregado em operações militares. Será compacto, robusto, leve e capaz de se 
locomover em qualquer tipo de terreno. 

 
 

INTRODUÇÃO  
 

Nos dias atuais tem se observado um aumento do uso de robôs executando 
atividades que antes eram executadas por seres humanos. Este cenário pode ser visto 
em processos perigosos, insalubres ou que não favorecem a existência de vida humana. 

 
O projeto desenvolvido tem como objetivo criar um sistema robótico para uso em 

operações militares. Será compacto, robusto, leve e capaz de se locomover em qualquer 
tipo de terreno. Terá um sistema de controle wireless capaz de transmitir pacotes de 
informações para sua locomoção e controle de seus periféricos. Farão parte do sistema 
alguns dispositivos de sensoriamento ambiente, luzes e câmera para monitoramento. 

 
É do conhecimento comum da humanidade que ser um soldado é um trabalho 

perigoso, mas algumas das tarefas que os soldados precisam fazer são mais perigosas 
que outras como, por exemplo, caminhar por campos minados, desativar bombas que não 
explodiram ou esvaziar prédios hostis etc. Atualmente, tem-se investido muito em 
pesquisas para a criação de robôs militares, os benefícios deste tipo de pesquisa são 
incalculáveis. 

 
Seu desenvolvimento tem como objetivo a pesquisa de novos materiais, diferentes 

tipos de estrutura e novas tecnologias embarcadas para telemetria. As evoluções dos 
estudos nessas áreas têm agregado grandes benefícios à sociedade, pois diversas outras 
áreas de pesquisa empregam os resultados já alcançados. 
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A produção deste tipo de organismo robótico é justificada pelos benefícios que ele 
traz a sociedade, pois a solução de conflitos militares pode ser alcançada sem expor uma 
vida humana a algum tipo de risco. 

 
Em um equipamento deste tipo é difícil contabilizar um retorno financeiro, 

chegando às vezes quase não existir. Portanto sua produção é justificada pelos 
benefícios que ele traz a sociedade, pois a solução de conflitos militares pode ser 
alcançada sem expor uma vida humana a algum tipo de risco. 

 
Caso os robôs se parecem ou não com humanos não importa muito para as 

aplicações militares. Os robôs possuem diferentes formatos e tamanhos, dependendo da 
aplicação e finalidade. 

 
Robôs têm também sensores que lhes permitem obter informações sobre o 

ambiente, alguma forma de locomoção e fontes de energia.  

 
Figura 1 - Esta versão do robô ACER limpa minas terrestres. 

 Foto cedida por Mesa Robotics 

 

 

Robôs que precisam tratar terrenos difíceis usam bandas de rodagem de tanques, 
porém, para o projeto aqui a ser demonstrado, houve a escolha de rodas (Rodas Colson 
Wheel) devidos a viabilidade econômica e física. 

  Alguns robôs são do tamanho de caminhões e se parecem muito com caminhões, 
porém, outros são menores, permitindo-lhes grande capacidade de locomoção.  

mailto:faj@faj.br


 

FACULDADE DE JAGUARIÚNA 

Campus I: (19) 3837-8800 – Rua Amazonas, 504 – Jardim Dom Bosco 
Campus II: (19) 3837-8500 – Rod. Adhemar de Barros – Km 127 – Pista Sul 

Jaguariúna – SP – 13.820-000 
http://www.faj.br – e-mail: engcontrole@faj.br 

 

4 

ROBÔ MILITAR AUTÔNOMO 

 
Figura 2 - O robô MATILDA, com seus 28 kg, pode rebocar até 215kg  

Foto cedida por Mesa Robotics 

 

Os robôs militares de hoje não fazem muito por conta própria. Eles não são muito 
sofisticados em termos de inteligência artificial (AI).  Ao invés da AI independente, muitos 
robôs militares são controlados remotamente por operadores humanos.  

Visto que falta tecnologias empregadas no intuito de locomoção autônoma, houve a 
visão de se fazer um Robô Militar Autônomo, porém, utilizando-se de um radio controlador 
por via de segurança. 

Após vária linha de raciocínio e pesquisas abrangentes a respeito de Robôs 
Militares já existentes, houve a percepção que robôs projetados para ajudar soldados em 
campos de batalha devem ser carregados até os campos de batalha por estes soldados. 
Por esta razão, o projeto de robô a ser desenvolvido será "portátil para o homem". Um 
robô portátil para o homem pode ser carregado por um único soldado, usualmente numa 
mochila especial.  

 
DESCRIÇÃO: 
 
O robô militar aqui a ser demonstrado será leve, robusto, inovador, dinâmico e 

diferente de todos os robôs já feitos até os dias atuais. 
 
Planeja-se utilizar medidas compactas, um robô militar compacto será mais versátil 

para transporte e camuflagem. 
 
Abaixo veremos algumas descrições gerais do projeto: 
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 Macro visão do Trabalho de Conclusão de Curso – objetivos gerais 
 

Desenvolvimento de um organismo robótico inovador para fins militares, 
preservando vidas e evitando acidentes. 
 
 
 

 Macro visão das suas atividades – objetivos específicos 
 

Desenvolvimento do Sistema de programação do projeto. 
 
Para a programação haverá a utilização do “Arduino Uno R3” que consiste 

basicamente numa placa microcontroladora que exercerá as funções de controle das 
Pontes – H, sensores, armamentos, lazer, movimentação geral do robô etc... 

 
O Arduino é uma plataforma de computação open-source baseado em uma simples 

placa com entradas e saídas tanto digitais como analógicas, ideal para o projeto aqui 
citado. 

Possui um próprio ambiente de desenvolvimento que implementa a Linguagem C.  

          O Arduino Uno R3 é uma placa com microcontrolador Atmega328 (datasheet). 
Possui 14 entradas/saídas digitais (das quais 6 podem ser usadas como saídas PWM), 6 
entradas analógicas, um cristal oscilador de 16MHz, conexão USB, uma entrada para 
fonte, soquetes para ICSP, e um botão de reset.  
 
           A placa contém todo o necessário para usar o microcontrolador. Simplesmente 
conecte-a a um computador com o cabo USB - AB ou ligue a placa com uma fonte AC-DC 
(ou bateria). O Uno seleciona automáticamente a fonte de alimentação (USB ou fonte 
externa).  
 
 
           Podemos verificar abaixo as principais características do Arduíno UNO R3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:faj@faj.br
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
http://www.robocore.net/modules.php?name=GR_LojaVirtual&prod=92
http://www.robocore.net/modules.php?name=GR_LojaVirtual&prod=110
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Características: 
 

Tamanho: 5,3cm x 6,8cm x 1,0cm 

Microcontrolador: ATmega328 

Tensão de operação: 5V 

Tensão de entrada (recomendada): 7-12V 

Tensão de entrada (limites): 6-20V 

Pinos de entrada/saída (I/O) digitais: 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM) 

Pinos de entrada analógicas: 6 

Corrente DC por pino I/O: 40mA 

Corrente DC para pino de 3,3V: 50mA 

Memória Flash: 
32KB (dos quais, 0,5KB são usados pelo 
bootloader 

SRAM: 2KB 

EEPROM: 1KB 

Velocidade de Clock: 16MHz 

 
Temperatura de operação: de 10º a 
60º 
 

 

 

 
FF 

Figura 3 – Arduino Uno R3 
 

mailto:faj@faj.br
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FFFFFFFF 
         Figura 4 – Arduino Uno R3 

 

 

 Funcionalidade – aplicabilidade 
 

Aplicabilidade dos Robôs Militares. 
 

Os robôs militares podem atuar onde há conflitos civis ou militares. Eles têm a 
função de localizar e destruir minas na terra ou no mar, também serve para vigilância, isto 
é, espionarem território inimigo (dotados de câmaras), trazendo de volta informações 
sobre as bases e as tropas adversárias; mísseis e armamentos em geral. 

  
Robôs militares do tipo tanque vêm equipados com armas e movem-se 

(teleguiados) pelo terreno, como um pequeno tanque de guerra. 
 
Além de tudo, os robôs militares tem a função de salvar vidas, evitar acidentes e 

preservar a integridade física e moral dos soldados. 
 
 
 
 

 

mailto:faj@faj.br
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 Fundamentação teórica 
 

ANALISE DE SIMILARES: 
 

O passo inicial do trabalho foi localizar no mercado a existência de similar para 
podermos localizar o nosso projeto diante do estado da arte. Diversos tipos encontrados 
estão relacionados a seguir. 
 

Talon 
 
 

O Talon é um robô militar de fabricação mostrado na Figura abaixo. 
 
Segundo Grabianowski (http://ciencia.hsw.uol.com.br/robos-militares3.htm), os 

robôs Talon são muito popular na aplicação militar. Fisicamente são estruturados sobre 
pequenos tanques como esteira. São reconhecidamente ágeis, fortes e se adaptam 
praticamente a qualquer topografia. Tem como característica importante o fato de 
possuírem em sua estrutura de controle, várias entradas para sensores diversos como  
 
 

TALON 

O TALON é um robô portátil operando em pequenas esteiras e pesando 
menos de 45kg em sua configuração básica. O TALON é projetado para 
ser muito durável. Por exemplo, um desses robôs caiu em um rio no Iraque 
de uma ponte. Algum tempo depois, os soldados configuraram a unidade 
de controle do TALON e simplesmente o guiaram para fora do rio [ref (em 
inglês)]. O que nos remete a outra característica do TALON: ele é anfíbio.  

O TALON é operado com um controle de joystick, tem sete controles de 
velocidade (a velocidade mais alta é de 1,8 m/s) e pode usar bandas de 
rodagem para subir degraus, manobrar através do entulho e até pela neve.  

mailto:faj@faj.br
http://ciencia.hsw.uol.com.br/robos-militares3.htm
http://www.hsw.com.br/framed.htm?parent=robos-militares.htm&url=http://www.foster-miller.com/lemming.htm
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Figura 5 -Foto cedida por Foster-Miller 

Ataque TALON 

 

Outro modelo similar ao Projeto a ser executado é o Packbot que é ainda menor que o 
TALON, por isso, mais versátil, compacto e de difícil visualização pelo inimigo. 

Conforme Grabianowski: 

 

Pequenos robôs: Packbot  

O Packbot é outro pequeno robô que opera sobre esteiras (bandas de 
rodagem). Ele é ainda menor e mais leve que o TALON, pesando cerca de 
18 kg na configuração básica Scout. O Packbot é portátil e projetado para 
caber nas novas mochilas padronizadas do Exército dos EUA, o MOLLE, 
Equipamento Modular Leve de Carregamento de Carga (em inglês). 
  

mailto:faj@faj.br
http://www.hsw.com.br/framed.htm?parent=robos-militares.htm&url=http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0IAV/is_3_90/ai_82009539
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Figura 6 - Foto cedida por Army Public Affairs 

Um Packbot Scout procura por armadilha explosiva no 
campo aéreo de Najaf, Iraque, em março de 2004 

Controlado por um processador Pentium projetado especialmente para 
resistir a tratamento bruto, o chassis do Packbot tem um sistema GPS, um 
compasso eletrônico e sensores de temperatura embutidos. O fabricante 
do Packbot, iRobot (em inglês), diz que ele pode se mover a mais de 13 
km/h, ser montado em minutos e resisitr a uma queda de 1,8 m sobre o 
concreto - o equivalente à força de 400 G .  

Os soldados dos EUA usam essa rigidez como vantagem, jogando o 
Packbot através de janelas de prédios e então usando-o para procurar 
combatentes inimigos escondidos. Mesmo que o Packbot aterrisse de 
ponta-cabeça, ele pode se endireitar usando poderosos estribos, que 
também podem ajudar a escalar obstáculos.  

 

 

mailto:faj@faj.br
http://www.hsw.com.br/receptores-gps.htm
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Figura 7 - Foto cedida pelo Exército dos EUA 

Pesquisa Packbot 

 

Podemos tomar como molde de referência também, o pequeno robô militar denominado 
“Matilda” que diferentemente dos demais modelos aqui citados, este pequeno robô tem 
um braço mecânico, mais útil para desarmamento de bombas, evitando que este tipo de 
serviço seja executado por um humano, evitando acidentes e diminuindo possíveis riscos 
de vida. De acordo com Grabianowski: 

 

Pequenos robôs: MATILDA  

MATILDA (Montagem de Posicionamento Estratégico de Força Leve 
Integrada Tática Mesa Associada), fabricado pela Mesa Robotics (em 
inglês), é similar a outros pequenos robôs projetados, mas tem um perfil 
mais alto devido à sua banda de rodagem de formato triangular. Ele pesa 
28 kg com as baterias, pode ser carregado por uma ou duas pessoas e 
cabe no porta malas de um carro.  

mailto:faj@faj.br
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Figura 8 - Foto cedida pelo Exército dos EUA 

MATILDA com braço mecânico 

O MATILDA tem várias configurações possíveis. Por 
exemplo, ele pode ser equipado com um braço mecânico, 
câmeras e sensores e pode até rebocar um pequeno trailer 

.  
Figura 9 - Três possíveis configurações do MATILDA 
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 Metodologia 
 
 
Pode-se verificar a lista de materiais logo abaixo: 
 
LISTA DE MATERIAIS: 
 
PARTE MECANICA: 
 
- Cantoneiras de alumínio, perfil em L. 
 
- Chapa de alumínio xadrez. 
 
- Colson Wheel 5 x 7/8 

 
Figura 11 –  Colson Performa Wheel 

 
Dimensões: 

Diâmetro: 5" (~127 mm) 

Largura: 7/8" (~22 mm) 

Diâmetro do orifício: 39/64" (~15,5 mm) 

Largura do orifício: 1 1/32" (~26 mm) 

Capacidade: 145lbs (~65,8 Kg) 

Peso: 6.35oz (~180 g) 

Cor: Cinza 

 

mailto:faj@faj.br
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- Pittman 12V 5.9:1 (recondicionado)  
 

 
  

- Suporte para motores Pittman. 
 
PARTE ELETRÔNICA 
 
- Baterias 12 V 
- Ponte H. 
- Sensores: - Sonar 
          - GPS 
           
- Câmera IP 
- Transmissor/Receptor XBEE. 
- Leds de alto brilho. 
 
PARTE DE PROGRAMAÇÃO: 
 
- Arduino Uno R3. 

 
Figura 12 – Arduino Uno R3 
 

- Placa Controladora. 
 
 

mailto:faj@faj.br
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VIABILIDADE ECONÔMICA: 
 
 
- Cantoneiras de alumínio, perfil em L: 

Cantoneira De Alumínio 1/2 Polida 12,7x12,7x1.mm  

 

Figura 13 – Viga de alumínio Perfil L. 

R$ 4,00 m. 

 
Utilizando-se de pesquisas, obtemos os seguintes valores para a chapa de alumínio 
xadrez: 
 
- Chapa Alumínio Xadrez - Liga 1020 - Tempera H14  
 
Tamanho......Espessura...Peso aprox......Preço/Unid 
2.000 x 1.000.....1,2...........8.890............R$ 119,90 
2.000 x 1.000.....2,7.........16.900............R$ 228,15 
2.500 x 1.000.....1,2.........11.000............R$ 148,90 
2.500 x 1.000.....1,5.........13.200............R$ 178,90 
2.500 x 1.000.....2,7.........21.000............R$ 283,90 
 
- Rodas Colson Wheel 5 x 7/8 
 
R$: 25,00 cada 
 
- Motor Pittman 12v 
 
R$: 39,00 cada 
 
- Suporte para motores pittman: 
 
R$: 25,00 cada 
 
- Baterias 12 V 
 
R$ 94,70 cada 
 

mailto:faj@faj.br
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- Pontes H. 
 
R$ 50,00 cada (Valor aproximado – As pontes H serão criação do grupo) 
 
- Sensores: - Sonar 
 
  R$ 58,00 cada. 
 
          - Módulo GPS 

Módulo Receptor Gps Me-1000rw Antena Embutida Rs-232 E Lvttl 
 
  R$ 100,00 cada 
 
           
- Câmera IP 
 
R$: 100,00 cada 
 
- Transmissor/Receptor XBEE. 
 
R$: 109,90 cada 
 
 
- Leds de alto brilho. 
 
R$: 29,89 Kit com 100 
 
 
 
PARTE DE PROGRAMAÇÃO: 
 
 
- Arduino Uno R3. 
 
R$: 69,00 
 
- Placa Controladora. 
 
R$: 50,00 
 
 
 
 
 
 

mailto:faj@faj.br
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CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS TOTAIS DO ROBÔ MILITAR AUTÔNOMO: 
 
 

QTD. PREÇO 
UNITÁRIO 

ITEM TOTAL 

10m 4,00/m Cantoneira de alumínio 40,00 
 

1 120,00 Chapa de alumínio Xadrez 120,00 
 

4 25,00 Rodas 100,00 
 

4 39,00 Motores 156,00 
 

4 25,00 Suporte para motores 100,00 
 

2 94,70 Baterias 12V 190,00 
 

2 50,00 Pontes-H 100,00 
 

1 58,00 Sonar 58,00 
 

1 100,00 Módulo Gps 100,00 
 

1 100,00 Câmera IP 100,00 
 

2 110,00 XBEE 220,00 
 

1  30,00 Kit de Leds 30,00 
 

1 70,00 Arduino 70,00 
 

1 50,00 Placa Controladora 50,00 
 

 
 
 

CUSTO TOTAL DO ROBÔ MILITAR AUTÔNOMO:    R$: 1434,00 
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 Desenhos Técnicos 
 
Os desenhos Técnicos sub-dividos entre as 3 partes do projeto: parte mecânica, parte 
eletrônica, parte de programação e projeto completo estão anexados na parte de “Anexo 
1”. 
 
 

 Fluxograma geral: 
 

O fluxograma geral do Robô Militar Autônomo pode ser conferido na parte de “Anexo 2”. 
 

 
 

 Elementos de Hardware (mecânico – eletrônico – computacional) e Software 
 

Como elemento de Hardware, iremos demonstrar o módulo GPS a ser utilizado no 
Robô Militar Autônomo: 
 

GPS: 
 
O robô militar desenvolvido contará com o recurso de um GPS (GLOBAL 

POSITIONING SYSTEM) para poder indicar a qualquer momento para a central de 
controle o local onde está posicionado e se localizar quando estiver trabalhando no modo 
autônomo. 
 

O GPS é um sistema de navegação por satélite que pode fornecer a um receptor 
móvel a qualquer momento em qualquer lugar da Terra, sua posição e horário, criado e 
mantido pelo DOD, o departamento de defesa dos EUA. De acordo com MORIMOTO, 
2009: 

 
 

Os satélites orbitam o planeta em uma órbita geoestacionária, a 20.2 km de 
altitude, formando uma constelação de satélites, projetada de maneira que pelo 
menos 4 deles sejam visíveis a partir de qualquer ponto do planeta. Inicialmente a 
rede contava com 24 satélites, mas atualmente (setembro de 2008) já conta com 
32. 
Os satélites transmitem um sinal de alta frequência, contendo pacotes de 
informação com indicações precisas da hora em que cada um foi transmitido. Os 
receptores em terra captam o sinal e usam um sistema de trilateração para 
calcular a posição, comparando a diferença de tempo entre a transmissão e a 
recepção de cada pacote, calculando assim a distância de cada satélite. Conforme 
você se desloca, a distância em relação aos satélites muda, gerando uma 
pequena diferença no tempo do percurso, que é usada para atualizar a 
localização. 
 

mailto:faj@faj.br


 

FACULDADE DE JAGUARIÚNA 

Campus I: (19) 3837-8800 – Rua Amazonas, 504 – Jardim Dom Bosco 
Campus II: (19) 3837-8500 – Rod. Adhemar de Barros – Km 127 – Pista Sul 

Jaguariúna – SP – 13.820-000 
http://www.faj.br – e-mail: engcontrole@faj.br 

 

19 

ROBÔ MILITAR AUTÔNOMO 

O receptor precisa do sinal de três satélites para calcular a posição (latitude e 
longitude) e com o sinal de 4 satélites é possível calcular também a altitude, 
fornecendo as coordenadas 3D. 
No espaço, o sinal se propaga a uma velocidade muito próxima da velocidade da 
luz, de forma que ele demora apenas algumas frações de segundo para percorrer 
a distância entre o satélite e o receptor. Dentro da atmosfera, a velocidade é um 
pouco mais baixa, já que a ionosfera e a atmosfera causam um leve atraso na 
propagação do sinal em relação à velocidade da luz (fenômeno batizado de atraso 
ionosférico), uma diferença que é levada em conta durante o cálculo da posição. 
 
 

Estima-se que a precisão do GPS fique em torno de 5m, o que é bastante aceitável 
para determinação da posição do robô militar, visto que ele operará em áreas grandes. 
Porém quando ele for trabalhar no modo autônomo, um erro de 5m já se torna bastante 
significativo, por isso espera-se que trabalhando nesse sistema, os melhores resultados 
serão obtidos quando o sistema for testado em campo aberto e com uma rota destinada a 
uma posição distante de sua posição original. 

 
Para implantação desse recurso no projeto, será utilizado um módulo receptor de 

GPS compacto, modelo ME-1000RW da empresa Accurate Positioning Communication 
Wireless Tech. 

 
Esse módulo é capaz de receber até 65 canais de GPS simultaneamente, conta 

com uma antena já embutida e transmite os dados através de comunicação serial. 
Na figura x e x pode ser visto o módulo. 

 
Figura 13 – Vista traseira do Módulo GPS 

Fonte (manual modulo) 
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Figura 14 – Vista Frontal do Módulo GPS 

Fonte (Manual modulo) 
 

 
Suas principais características de funcionamento são: 
 
 

Item Especificação 

Canais 65 Canais 

Sensibilidade - 161 dBm 

Frequência L1 - 1.575,42MHz 

Reaquisição de Sinal < 1 seg. 

Interface Serial RS232 e LVTTL 

Precisão 
Posição 5 metros 

Velocidade 0,1 m/seg 
Tempo 300 ns 

Taxa de Atualização 1 Hz 

Protocolo 
NMEA-0183 
V3.01 

Dimensão 
32 mm x 32 mm x 

8 mm 

Faixa de Tensão 3.6V a 6V 
TABELA 1 – Características Módulo GPS / Fonte Manual gps 
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A interface do módulo com a placa de controle do projeto será feito através de 
comunicação serial, portanto deverão ser seguidas as características de comunicação do 
módulo, conforme segue tabela 2: 

 
 

Item Descrição 

Interface Interface Serial Full Duplex 

Bit rate 9600bps 

Start bit 1 

Stop bit 1 

Data bit 8 

Paridade None 

Dados Transmitidos SACII NMEA0183 Ver. 3.01 

Taxa de Atualização 1 Hz 

Sentença de Saída 
GPGGA, GPGSA, GPRMC, GPVTG, 

GPGSV 

TABELA 2 – Especificação de Comunicação / Fonte Manual 
 

 
O protocolo transmitido pela interface serial é baseado na especificação da 

interface da National Marine Electronics Association’s NMEA 0183 ASCII. O padrão é 
definido na “NMEA 0183, Version 3.01”. 

 
A National Electronics Association (NMEA) é uma associação sem fins lucrativos 

de fabricantes, distribuidores, comerciantes, instituições de ensino e outros interessados 
em equipamentos eletrônicos voltados para marinha. O padrão NMEA 0183 define como 
deve ser a interface elétrica e o protocolo de comunicação de dados entre instrumentos 
marítimos. 

 
Segundo o site NMEA COMMANDS 

(<http://www.usglobalsat.com/downloads/NMEA_commands.pdf>) o protocolo NMEA 0183 utiliza 
mensagens baseadas em caracteres ASCII e possuem um formato definido. Cada 
mensagem começa com um caractere $ e terminal com um caractere de retorno (<CR>) e 
um de nova linha (<LF>). As mensagens consistem em um ou mais campos de letras ou 
números ASCII, separados por vírgula. 

 
O protocolo NMEA 0183 possui as seguintes classes de comandos: GGA, GLL, 

GSA, GSV, RMC, VTG, ZDA. No projeto desenvolvido será utilizada apenas a classe 
GGA (Global Positioning System Fixed Data), pois fornece todas as informações 
necessárias para a localização do robô. 

A sintaxe do comando GGA é:  

$GPGGA,002153.000,3342.6618,N,11751.3858,W,1,10,1.2,27.0,M,-34.2,M,,0000*5E 

A descrição do conteúdo e formato de cada campo dentro da sintaxe GGA pode ser visto 
na tabela 3. 

mailto:faj@faj.br
http://www.usglobalsat.com/downloads/NMEA_commands.pdf


 

FACULDADE DE JAGUARIÚNA 

Campus I: (19) 3837-8800 – Rua Amazonas, 504 – Jardim Dom Bosco 
Campus II: (19) 3837-8500 – Rod. Adhemar de Barros – Km 127 – Pista Sul 

Jaguariúna – SP – 13.820-000 
http://www.faj.br – e-mail: engcontrole@faj.br 

 

22 

ROBÔ MILITAR AUTÔNOMO 

 

CAMPO NOME EXEMPLO DESCRIÇÃO 

1 Tempo UTC 060932.448 Horário UTC* no formato hhmmss.sss 
Variação de (000000.000 ~ 235959.999) 

2 Latitude 2447.0959 Latitude no formato ddmm.mmmm 

3 Indicador N/S N Hemisfério, ‘N’ = Norte, ‘S’ = Sul 

4 Longitude 12100.5204 Longitude no formato dddmm.mmmm 

5 Indicador E/W E Hemisfério, 'E' = Leste, 'W' = Oeste 

6 Indicador do 
estado do GPS 

1 Indicador do estado do GPS 
0: posição fixa não disponível 
1: posição fixa válida, modo SPS* 
2: posição fixa válida modo GPS 
diferencial* 
3: posição fixa válida; Modo PPS* 
4: Modo RTK* com inteiros fixos 
5: Modo RTK* com inteiros flutuantes 
6: Modo de estimativa (DR)* 
7: Modo Manual 
8: Modo de simulação 

7 Número de 
satélites 

08 Número de satélites em uso (00 ~ 24) 

8 HDOP 1.1 Precisão Horizontal (00.0 ~ 99.9) 

9 Altitude 108.7 Altiude em relação ao nível do mar 

10 Separação Geoid  Em metros, de acordo com o elipsóide do 
WGS-84 (-999.9 ~9999.9) 

11 Idade do DGPS  Idade do dado do DGPS desde a última 
transmissão RTCM válida no formato xxx 
em segundos. Nula quando o DGPS não é 
utilizado 

12 ID da estação 
DGPS 

0000 ID da estação de referência Diferencial, 
0000 ~ 1023. Nula quando o DGPS não é 
utilizado  

13 Checksum 0E Começa com * e consiste de 2 caracteres 
e representam um número hexadecimal. É 
o ou exclusivo de todos os caracteres 
entre “$” e o “*”. 

TABELA 3 – COMANDO GGA / fonte manual gps 
 

Com base nessas informações, a placa de controle do Robô Militar deverá 
estabelecer uma comunicação serial com o módulo GPS e extrair a string do comando 
GGA de dentro da lista de comandos enviados pelo módulo. Serão utilizados apenas os 
campos de TEMPO UTC, LATITUDE, INDICADOR N/S, LONGITUDE, INDICADOR E/W, 
indicador do estado do GPS e HDOP. 
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Como estes dados estão em formato ASCII, eles não possuem significado útil para 
cálculos até serem interpretados, separados e convertidos. A seguir é apresentado de que 
forma a placa de controle interpretará estes sinais: 

 TEMPO UTC (Coordinated Universal Time) 

Extrai os valores de hora, minuto e segundo no formato hhmmss.ss. Considerando 
que o horário de Brasília é atrasado em 3 horas com relação ao UTC, o software 
deve fazer essa subtração antes de mostrar esse dado ao operador. 

 LATITUDE 

Para interpretação dos valores da latitude, o software deve converter os valores 
recebidos em graus, para isso basta dividir os minutos por 60. 
Exemplo de conversão para a latitude  
 

  
 

 Resultados obtidos 
 

Espera-se que seguindo a metodologia adotada corretamente, os resultados finais 
do Robô Militar Autônomo superarão todas as expectativas. 
 
 

CONCLUSÃO: 
 
Conclui-se que houve a analise de todos os elementos primordiais para a execução 

satisfatória deste Trabalho de Conclusão de Curso, neste documento há a demonstração 
exata da Análise de Similares, Viabilidade Econômicas, Desenhos Técnicos, Lista de 
materiais, Cronograma de Atividades etc. 

 
Foram feitas todas a partes da metodologia de Projeto Temático, contudo, pode-se 

dizer que o trabalho a ser desenvolvido funcionará corretamente e haverá êxito total e 
superação de todas a expectativas. 
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ANEXO 1 
DESENHOS TÉCNICOS 
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ANEXO 2 
FLUXOGRAMA GERAL 
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ROBO MILITAR 
AUTÔNOMO 

PARTE 
MECÂNICA 

PARTE  
ELETRÔNICA 

 
PROGRAMAÇÃO  

- Chapa 
alumínio 
xadrez. 
- Cantoneiras 
de alumínio 
perfil L. 
- Suporte 
para motores. 

- Pontes H 
- Baterias. 
- Motores 
 

- Arduino R3 
Uno. 
- Complementos 

Responsabilida
de de Luis 

Otavio 
Andrade. 

Responsabilida
de de 

Jaqueline 
Rodrigues 

Franco. 

Responsabilida
de de Murilo 

Martins 
Rodrigues. 
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ANEXO 3 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
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ANEXO 4 
MAPA DA MENTE 
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