
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO ORIENTADO POR COORDENADAS GPS.TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GLEISON PEREIRA FROTAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FLÁVIA PIZZIRANIORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): LEONARDO FRANCO DE GODOICOLABORADOR(ES): 



RESUMO  

    Este trabalho aborda o desenvolvimento de um rover autônomo capaz de se 

deslocar para um ponto determinado por meio de uma interface baseada no Google 

Maps. Para que este objetivo seja atingido, adotaram-se três modos de operação: 

deslocamento GPS, desvio e recarregamento. A sintonia e a eficiência de cada um 

destes modos são descritas e analisada ao longo deste documento. 

 

INTRODUÇÃO 

    O rover é um veículo de exploração projetado para mover-se em superfícies 

planas ou em terrenos irregulares. Podem ser total ou parcialmente construídos 

como robôs autônomos, que podem realizar diversos objetivos desejados em 

ambientes desestruturados ou sem a ajuda de um ser humano, cada vez mais sendo 

utilizados para exploração de outros planetas onde humanos não conseguem ir. 

Neste contexto, Webster (2015) cita a importância do último rover enviado para a 

exploração de Marte, o Curiosity. 

    Este trabalho visa um desenvolvimento de um robô autônomo de baixo custo, 

servindo como protótipo para projetos geralmente utilizados em missões de 

reconhecimento de terreno, como em missões militares, exploração de locais onde 

um humano não conseguiria chegar ou em missões de longa duração. 

 

OBJETIVOS  

    O principal objetivo deste trabalho é a concepção de um rover que opera em total 

autonomia em um ambiente isento de qualquer interferência humana direta. O 

sucesso desta proposta está relacionada a um conjunto de requisitos, que são 

trabalhados individualmente em cada etapa deste projeto. Os principais requistos 

levados em consideração para este projeto são robustez lógica, que caracteriza uma 

série de algoritmos alternativos de operação conforme a situação deparada, e 

disponibilidade ilimitada de energia, proporcionada pela instalação de um sistema 

fotovoltaico.  

 



METODOLOGIA  

    De acordo com Cazangi & Figueiredo (2000), a navegação autônoma de robôs 

requer, entre outras coisas, estratégias de navegação, capacidade de adaptação a 

novas situações e construção do conhecimento a partir de informações obtidas do 

seu ambiente. Tais capacidades são responsáveis pela caracterização do sistema 

de navegação autônomo e são essenciais para se encontrar trajetórias eficientes e 

seguras em ambientes desconhecidos. 

    O principal modo de operação empregado consiste em um sistema de controle de 

malha fechada, por meio do qual a direção do robô em direção ao seu destino é 

constantemente corrigida, conforme o diagrama de blocos abaixo. 

 

Figura 1 – Sistema de controle de direção. 

    Quando o modo de recarregamento é ativado, o rover é encaminhado para a 

região de maior incidência luminosa para iniciar o processo de coleta de energia 

fotovoltaica pelo par de painéis solares posicionados sobre a sua estrutura. Em 

ambos os modos está inserindo o modo de desvio, no qual o robô contorna os 

obstáculos lidos pelos sensores de presença e, em sequência, redefine a direção 

desejada.  

 

DESENVOLVIMENTO  

    O desenvolvimento foi dividido em duas partes: implementação da comunicação, 

no qual foi desenvolvida a programação do web server e do programa embarcado, 

responsável pela aquisição e processamento de dados, e montagem estrutural, que 

se trata da junção dos componentes e do posterior teste de atuação do mesmos 

dentro da lógica aplicada. 



RESULTADOS PRELIMINARES  

    A primeira fase do desenvolvimento foi devidamente realizada, sendo comprovada 

a precisão do módulo GPS e da arquitetura do web server. O próximo passo 

consistirá na implantação da lógica de deslocamento em todos os modos previstos. 
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