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IV. RESUMO 

 

 O desenvolvimento deste trabalho tem objetivo de atender uma crescente 

demando do mercado com relação a dispositivos autônomos ou semi-autônomos 

voltados para a coleta de dados, como o exemplo de técnicas fotogramétricas 

empregando-se veículos aéreos não tripulados como os drones. Na área de 

levantamentos batimétricos esta necessidade e demanda do mercado que 

atualmente é suprida de algumas formas, tais como o uso de imagens de satélite 

e/ou boias aquáticas. A tradicional forma manual é barata, porém gera um alto 

custo com relação ao tempo gasto para tal atividade, além de atingir poucos 

pontos de amostragem, desta forma existe a necessidade de automatizar o 

processo ou partes deste. As imagens de satélite são caras, ainda mais por 

exigirem um mosaico de fotos, além de possuírem periodicidade longa. A boia é 

uma solução intermediária, porém, assim como as amostragens manuais, são 

limitadas a alguns locais de amostragem.  

 Há estudos recentes em monitoramento remoto utilizando embarcações 

autônomas (barcos robô) de escala reduzida (um a dois metros de comprimento) 

para aplicações oceânicas. Esses barcos-robô, de custo próximo às boias 

remotas permitem, por serem móveis, a coleta de dados de mais pontos em uma 

área mais ampla. O presente projeto visou a elaboração de uma plataforma 

protótipo para aplicações em topobatimetria, através do desenvolvimento de 

uma pequena embarcação controlada por um sistema remoto, realizado a partir 

da utilização de uma plataforma de hardware livre denominada Arduíno, onde 

foram possíveis a implementação de dispositivos necessários para operar o 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Arduíno, Prototipagem, Levantamentos Topobatimétricos. 
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V. ABSTRACT 

 

 The project aims to meet a need and market demand that is currently made 

in some ways, such as manually and remotely via satellite imagery and aquatic 

buoys. The manual form is inexpensive, but it generates a high cost in relation to 

the time spent for such activity, in addition to reaching few sampling points. 

Satellite images are expensive, especially since they require a mosaic of photos, 

and they have a long periodicity.  

 The float is an intermediate solution, but, like manual sampling, is limited 

to some sampling sites. There are recent studies in remote monitoring using small 

scale autonomous vessels (robot boats) (one to two meters long) for ocean 

applications. These robot boats, close to the remote buoys, allow, by being 

mobile, the collection of data from more points in a wider area. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Desde de a primeira revolução industrial as máquinas vêm sofrendo um 

processo constante de evolução, que poderíamos caracterizar de forma quase 

que exponencial, quando se comparado com o ritmo evolutivo do homem ao 

longo da história. A cada dia surgem novas maquinas, mais produtivas, com mais 

funcionalidades e cada vez mais acessíveis ao ser humano. Observa-se que a 

execução de tarefas é mais frequentemente atribuída a estas máquinas, 

aprimorando diversas tarefas realizadas manualmente, reduzindo custos e 

aumentando a produtividade. Porém, há situações para as quais ainda não 

existem máquinas confiáveis e eficientes, sendo necessário a intervenção 

humana. 

 Os veículos autônomos ganharam espaço recentemente, com a 

generalização de controladores e sensores de baixo custo. Estes veículos 

apresentam diversas vantagens inerentes as suas capacidades, como, podendo 

operar em situações perigosas, tem custo relativamente baixo, são versáteis, 

podem operar em diversos meios, entre outras.  

 O objetivo deste projeto final de graduação é a elaboração de uma 

plataforma, a partir do uso de um microcontrolador instalado a bordo para 

receber comandos de um computador em terra, por meio de uma comunicação 

sem fio, sendo possível o acionamento e o controle dos motores diretamente 

pelo usuário (controle manual) , também já focando no futuro o controle realizado 

por um software que receba informações da posição do barco, controlando-o de 

acordo com decisões estratégicas de controle tornando-o autônomo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo Geral 

 

 O principal objetivo deste projeto de graduação é adaptar uma 

embarcação em escala reduzida para ser utilizada como plataforma de coleta de 

dados topobatimétricos através do uso de microcontroladores permitindo a sua 

operação através de comandos recebidos de uma central (computador) em terra. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Adaptar um modelo em escala para receber o sistema de automação; 

 

 Estabelecer um meio de comunicação sem fio, sendo possível o 

acionamento e o controle dos motores diretamente pelo usuário (controle 

manual); 

 

 Desenvolver um aplicativo para controle da plataforma. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Microcontroladores 

 

 Os microcontroladores (μC, uC ou MCU, do inglês microcontroller) são 

dispositivos eletrônicos que possuem em um único encapsulamento, ou seja, 

uma unidade central de processamento, memória para armazenamento de um 

programa a ser executado e periféricos, interface com osciladores internos, 

relógio de tempo real (em inglês real time clock) e portas de entrada e saída, 

responsáveis pela interação do microcontrolador com o mundo o usuário (ROSS, 

2009). 

 Atualmente os microntroladores são muito utilizados para os mais 

diversos fins, tanto em bens de consumo (geladeiras, microondas, equipamentos 

de ar-condicionado), como em brinquedos, automóveis e equipamentos 

hospitalares e industriais. 

 A principal função do microcontrolador neste projeto é agregar o drive 

como acionador dos motores, servo motor e o sistema de comunicação sem fio. 

 No futuro na continuação deste projeto, sensores poderão ser instalados, 

tais como, acelerômetros, magnetômetros, bússolas, sistema GNSS e até 

mesmo câmeras fotográficas, sensores térmicos, sensores infravermelho 

próximo, câmeras submersas para imageamento subaquático. 

 Através da comunicação serial, é possível enviar as informações de todos 

os sensores remotamente montados para o computador. No caso de uma 

câmera, enviar as imagens através do sistema de comunicação sem fio para o 

computador exibindo-as para o controlador da embarcação localizado 

remotamente. 

 

3.1.1. O Arduíno 

 

 O conceito Arduíno surgiu na Itália com o objetivo de criar um dispositivo 

para controlar projetos e protótipos construídos de uma forma mais acessível do 

que outros sistemas disponíveis no mercado (SILVA, 2014). Considerado como 
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uma plataforma de computação física ou embarcada, ou seja, um sistema que 

pode interagir com seu ambiente por meio de hardware e software 

(MCROBERTS, 2011), o Arduíno surgiu na Itália em 2005 pelos fundadores 

Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis em 

um ambiente acadêmico, tendo por objetivo minimizar gastos em projetos de 

prototipagem e eletrônica (ZARPELON, KOLCENTI, BALESTRIN, TORTELLI, 

BLAZSZACK, GUEDES, 2015). 

 A plataforma Arduíno consiste em uma plataforma Open-source baseada 

em hardware e software para as áreas de automação e robótica (SILVA, 2014). 

Nela pode-se adicionar diversos tipos de componentes eletrônicos direcionados 

e programados para uma determinada atividade.  

 A plataforma usa um Microcontrolador ATMEGA com a função de receber 

e entregar o fluxo de informações de maneira controlada por uso de software. A 

plataforma e arquivos são licenciados pela Creative Commons que permite tanto 

uso pessoal, bem como comercial e obras derivadas, desde que seja dado 

crédito ao Arduíno e liberação de seus projetos sob a mesma licença. A Figura 

1 mostra um Arduíno do modelo UNO R3 com apontamentos referentes as suas 

portas de entrada e saída.  

 

 

Figura 1 - Arduíno Uno R3.                                                                                                                                                               
Fonte: Smartt Control Tecnologia e Inovação 
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 Na tabela 1, abaixo, são apresentadas as especificações técnicas do 

Arduíno UNO. 

Tabela 1 - Especificações Técnicas do Arduíno UNO. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Microcontrolador ATmega328 

Tensão de operação 5V 

Tensão de alimentação (recomendada) 7-12V 

Tensão de alimentação (limite) 6-20V 

Entradas e saídas digitais 14 das quais 6 podem ser PWM 

Entradas analógicas 6 

Corrente contínua por pino de I/O 40 mA 

Corrente contínua para o pino 3.3V 50 mA 

Memória Flash 
 

32 KB (ATmega328) 
 

Memória SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Velocidade do Clock 16 MHz 

Dimensões 68,58mm x 53,34mm 

Peso 150g 
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3.1.2. A linguagem de programação do Arduíno 

 

 A linguagem de programação do Arduíno é baseada na linguagem 

Processing que por sua vez é baseada nas linguagens C e C++, com algumas 

bibliotecas padrões dessas linguagens. Conta também com suas próprias 

bibliotecas (principalmente no que tange as portas de entrada e saída: digitais, 

analógicas e moduladas por largura de pulso) além de inúmeras outras 

disponibilizadas pela comunidade para os mais diversos fins, como o controle de 

telas de cristal líquido e diversos tipos de sensores (SILVA, 2014).  

 Hoje em dia, o Arduíno é muito utilizado por “hobbistas” de eletrônica e 

estudantes da área, além do seu público alvo original, ajudando a difundir e 

facilitando o acesso à eletrônica embarcada, auxiliando inúmeros projetos a 

saírem do papel, vencendo a barreira da falta de conhecimento de eletrônica 

devido ao emprego de sua interface amigável e as crescentes contribuições da 

comunidade. O hardware Arduíno, bem como sua linguagem e interface de 

programação são distribuídos de acordo com a licença Creative Commons. 

 

3.2. Sensores 

 

Neste trabalho faz-se necessário mensurar algumas grandezas físicas para 

monitoramento ou controle de atividades, para tal, utilizam-se os dispositivos 

denominados de sensores.  

 No projeto atual para fins de testes estratégicos de controle, os sensores 

que foram inicialmente considerados são os que possibilitam obter algum tipo de 

referência de posição e/ou aceleração em relação a um determinado eixo de 

referências. Tais sensores como acelerômetros, giroscópios, bússola, 

magnetômetro, e o sistema de posicionamento global serviriam para obter uma 

medida de posição do barco contribuindo com a definição das estratégias de 

controle necessárias. Toda a plataforma estará apta no futuro a receber os 

sensores, que com simples modificações nos programas, passarão a realizar as 

leituras dos mesmos. Acelerômetro e Giroscópio CI MPU-6050 
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 O sensor CI MPU-6050, conforme mostra a figura 2, contém em um único 

chip um acelerômetro e um giroscópio tipo MEMS (Microelectromechanical 

Systems). São 3 eixos para o acelerômetro e 3 eixos para o giroscópio, sendo 

ao todo 6 graus de liberdade (6DOF). 

 Os acelerômetros digitais são sensores baseado em transdutores que nos 

permitem medir acelerações em um ou mais eixos do espaço 2D/3D, nos 

fornecendo o valor da aceleração ao redor destes quando em movimento, 

entretanto, quando parado, nos fornece apenas a direção do vetor de aceleração 

gravitacional. Sem entrar nos pormenores, nos acelerômetros digitais, a 

aceleração é medida pela diferença de potencial fornecida por um transdutor 

decorrente do deslocamento de elementos móveis do conjunto eletromecânico 

associado a uma componente gravitacional (em geral, trabalham de 2g a 16g) e 

que é, entre outros, um dos principais parâmetros determinantes da 

sensibilidade e precisão do sensor. Assim, com essa diferença de potencial e 

com algumas operações trigonométricas pode-se determinar sua posição 

angular e sua aceleração. 

 Os Giroscópios digitais são sensores com feedback capacitivo 

proveniente de um sistema de vibração e ressonância, os quais permitem medir 

a velocidade angular (ou a taxa da alteração no ângulo de orientação) em torno 

dos eixos. Os giroscópios possuem o problema de drift, que fazem sua 

orientação a partir de um angulo de referência para um novo ângulo, quando 

rotacionado de um ângulo de referência, o valor informado não será o mesmo. 

Este problema pode ser corrigido através de um processo de ajuste, onde se 

mede o valor do desvio causado pelo giroscópio para cada volta com um ∆T 

associado, obtendo assim, um offset de correção. A figura 2 abaixo mostra um 

sensor com acelerômetro e giroscópio. 
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Figura 2 - Sensor IC MPU-6050.                                                                                                                                      
Fonte: http://www.filipeflop.com/pd-10fd9f-acelerometro-e-giroscopio-3-eixos-6-dof 

  

 Em levantamentos batimétricos utiliza-se o giroscópio para se definir um 

plano horizontal, um eixo vertical e um azimute de uma direção, pois para a área 

interessa-se determinar o “drift” em relação a linha norte-sul. 

 

3.2.1. GPS Ublox NEO-6M 

 

 O Global Positioning System (GPS) tem uma função muito importante. É 

com base nas coordenadas geodésicas obtidas pelo sistema GPS que o 

protótipo saberá sua posição, o rumo e a velocidade. Estes parâmetros são muito 

importantes para futuramente o protótipo futuramente conseguir navegar de 

forma autónoma, pois, desta forma, consegue-se determinar com precisão, o 

azimute a e distância para o deslocamento da embarcação, bem como medir a 

velocidade de navegação e o rumo. 

 O módulo GPS utilizado é da marca Ublox e tem a referência GY-NEO-

6M-V2. Este módulo pode ser alimentado entre 3 a 5 Volts, utiliza comunicação 

serial a 9600 Bits por segundo e demora 26 segundos a obter a primeira posição 

quando visualiza todos os satélites com 130 dBm. Na Figura 3 encontra-se uma 

imagem do módulo utilizado A bússola digital utilizada tem a referência 

HMC6352 e baseia-se no princípio de funcionamento de um magnetômetro 
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(SILVA, 2013). Este sensor é alimentado a 5V e comunica com o Arduíno através 

de porta série com baud rate de 19200 bits por segundo. Este sensor devolve 

strings em formato National Marine Electronics Association (NMEA) (NMEA, 

2002). A figura 3 mostra um GPS Ublox NEO-6M, muito utilizado em projetos de 

prototipagem. 

 

Figura 3 - GPS Ublox NEO-6M.                                                                                                                                      
Fonte: www.vidadesilicio.com.br/modulo-gps 

 

3.2.1.1. Formato dos dados de saída do GPS 

 

 As informações de saída do GPS Ublox NEO-6M, estão no formato de 

dados NMEA (National Marine Electronics Association). A National Marine 

Electronics Association (NMEA) se auto-intitula a força unificadora por trás da 

indústria de eletrônica marinha, buscando aglutinar diversos aspectos ligados ao 

setor. O padrão NMEA 0183 foi desenvolvido visando a conexão de dispositivos 

eletrônicos marinhos. Ele é um padrão de uso voluntário por parte da indústria. 

A sua primeira versão foi liberada em março de 1983. O padrão NMEA 0183 

define, dentre outros, características elétricas do sinal, protocolo da transmissão 

de dados, sincronismo e formatos específicos de sentenças de transmissão.

 Todas as sentenças de NMEA consistem em até 82 caracteres em ASCII. 

Cada sentença começa com o símbolo $ e termina com um caractere return e o 

consequente começo de nova linha. Todos os campos de dados são delimitados 

por vírgulas (,) e têm comprimento variável. Os campos nulos também são 

delimitados por vírgulas (,) mas não contêm nenhuma informação. O primeiro 

campo de dados é um campo de endereço, ao passo que o último campo de 

dados é um controle de soma (checksum).  
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 O último campo de dados de uma mensagem NMEA 0183 termina com 

um asterisco (*) delimitador e um valor de controle de soma (checksum). Este 

último é exclusivo de 8-bit ou de todos os caracteres na mensagem, incluindo as 

vírgulas entre os campos, mas sem incluir o $ e os delimitadores com asterisco 

*. O resultado, hexadecimal, é convertido a dois caracteres ASCII (0-9, A-F). O 

caracter mais significativo aparece primeiro. 

Existem três tipos de campos de endereço: aprovado, de busca, e proprietário. 

Endereços aprovados têm a estrutura $TTFFF, onde: 

TT = identificador de transmissão 

FFF = formatador da sentença 

Exemplo: $GPGGA 

Endereços de busca têm a estrutura $TTttQ, onde 

tt = identificador de recepção 

Q = Identificador de pergunta 

Exemplo: $ 

 O endereço proprietário têm a estrutura $PMMMFFF, onde 

MMM = código do fabricante 

Exemplos: $PTNLGGK, $PASHxxx 

 Na sequência, foram incluídos alguns exemplos de formatos aprovados 

da sentença NMEA: 

ALM = dados do almanaque GPS 

DTM = datum de referência 

GBS = detecção de falha de algum satélite GNSS 

GGA = solução de posição determinada por GPS 

GNS = solução de posição determinada por sistemas de posicionamento por 

satélites 

GRS = resíduos em distância de observações oriundas de sistemas de 

posicionamento por satélites. 

GSA = DOP e satélites ativos 

GST = estatística de erro das observações de pseudo-distância 

GSV = satélites "visíveis" 

HDG = orientação, declinação e variação da declinação. 

HDT = orientação, verdadeira Heading, true 

VTG = rumo percorrido 
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XDR = medições oriundas de transdutores 

ZDA = tempo e data 

 Códigos de alguns dos fabricantes de equipamentos que adotam o 

formato NMEA são: ASH (Ashtech), Cmp (C-Map), CSI (Communications 

Systems Intl), DAS (Dassault Sercel), DNT (Del Norte), FEC (Furuno Electric 

Corp), GRM (Garmin Corp), HPK (Hewlett Packard), e HWM (Honeywell Marine). 

 Uma das sentenças do padrão NMEA 0183 mais utilizadas é a sentença 

GGA, que tem o formato, conforme exemplifica a figura 4 abaixo: 

 

Figura 4 - Exemplo de dados do padrão NMEA 0183.                                                                                                 

Fonte: NMEA (2002). 

 Uma discussão interessante diz respeito à precisão que pode ser 

fornecida pela sentença GGA. Segundo (BARATO, 2014) nela, os símbolos "ss", 

"ll", "yy" indicam campos decimais de comprimento variável para permitir maior 

ou menor precisão na apresentação dos dados. O formato "x.x" da altura permite 

um número não especificado de dígitos à esquerda e à direita do ponto decimal 

e um sinal. Zeros podem ser incluídos. Assim, pode-se ter "+nnnnn.n", por 

exemplo, para permitir uma altura acima do nível médio do mar (altitude 

ortométrica) de até +99999.9 metros. Quatro dígitos à esquerda do ponto 

decimal mais o sinal podem ser permitidos para a altura geoidal (altura do geoide 

acima do elipsoide), embora valores absolutos máximos das alturas geoidais 

com respeito ao elipsoide do WGS 84 estejam entre +100 m e -100 m.  
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 Com 2 casas decimais para os segundos de tempo UTC, e 2 casas 

decimais para os minutos de arco de latitude e longitude e dos 8 caracteres para 

a altitude ortométrica e 7 caracteres para a altura geoidal, 4 caracteres (nn.n) 

para o HDOP e a idade dos dados diferenciais, e nenhuma omissão de nenhum 

outro parâmetro, o comprimento total da sentença GGA é 83 caracteres, valor 

este acima do limite de 82 caracteres para as sentenças. Contudo, 0.01 minuto 

de latitude e de longitude corresponde a aproximadamente 18,5 m e 13,1 metros 

para uma latitude de 45 graus. Para representar uma posição com precisão ao 

nível do centímetro, seria necessário que a latitude e a longitude fossem 

fornecidas com uma resolução de 0,00001 minutos de arco. Para tal, são 

necessários 6 caracteres adicionais, elevando o total de caracteres da sentença 

para 89. Se as alturas forem dadas ao centímetro o mais próximo, adicionam-se 

mais 2 caracteres, perfazendo um total de 91! Mesmo usando-se o GPS para 

posicionamento isolado, onde a idade das correções e a identificação da estação 

de referência são omitidas, o comprimento total da sentença ainda seria de 83 

caracteres. 
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4. METODOLOGIA APLICADA 

 

 Este trabalho foi desenvolvido conforme as etapas abaixo: 

I. Estudo de Eletrônica básica e aplicada a Microcontroladores. 

II. Estudo da plataforma Arduíno, com o objetivo de aprender a 

programação e compreender seu funcionamento. 

III.  Desenvolvimento e programação de um sistema para controle de 

motores DC. 

IV. Desenvolvimento e programação de uma plataforma integrada 

para o controle de velocidade e direção do protótipo. 

V. Programação do sistema de comunicação sem fio. 

VI. Integração do sistema em duas plataformas, sendo a primeira para 

controle de navegação e outra para aquisição de dados GPS. 

VII. Montagem do protótipo. 

VIII. Teste de validação da plataforma. 

 A figura 5, mostra de forma simplificada e mais clara as etapas adotadas 

para elaboração da plataforma em questão. 

 

 

Figura 5 - Etapas para elaboração da plataforma.                                                                                               
Fonte: Autor (2017) Materiais Utilizados 
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 Neste projeto foram utilizados os itens listados na sequência: 

 Duas placas Arduíno modelo UNO R-3; 

 Shield Motor LD293-D; 

 Shield Xbee; 

 Shield Xbee-Explorer; 

 Shield GPS Duinopeak; 

 Recepetores e transmissores Xbee; 

 Módulo GPS NEO-6M UBLOX; 

 Jumpers (macho e femea); 

 Quatro resistores de 220 Ω; 

 Leds; 

 Notebook HP-Mini; 

 Sistema Operacional Windows 7 Professional; 

 IDE Arduíno 1.8.0; 

 Software DIGI XCTU; 

 Duas baterias Unipower 12V; 

 Multímetro digital Foxlux; 

 Ferro de solda; 

 Estanho; 

 Lã de aço; e 

 Cabos de conexão USB series 1 e 2. 

  

4.1. Shields 

 

 Um shield é uma placa de expansão que adiciona mais funcionalidades 

ao Arduíno. Atualmente existem Shields para diversos propósitos como: Controle 

de motores DC, matrizes de leds, GPS, 3G, áudio, Vídeo VGA, joyticks entre 

outros. 
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4.1.1. Shield L293-D (Controle dos motores) 

 

 Para controlar os motores foi utilizado um shield Arduíno que faz a 

transmissão do motor para o shield L293-D, permitindo que sejam regulados a 

velocidade e os sentidos de rotação dos motores. Para isso, o shield conta com 

dois chips L293, chips que carregam um circuito integrado de Ponte-H. 

 O shield tem características que possibilitam controlar até 4 motores de 

corrente continua, 2 servos motor ou 2 motores de passo, sendo estes operados 

a partir de 4,5 a 36 V tendo um sistema independente de alimentação. 

 Na figura 6, as flechas indicam todas as portas de conexões utilizadas 

neste projeto. 

 

Figura 6 - Shield L293-D.                                                                                                                                              
Fonte: O autor (2017) 

  

4.1.2. Shield Xbee (Comunicação sem fio) 

 

 Os módulos Xbee, desenvolvidos pela empresa Digi, permitem a 

comunicação numa rede Xbee, possibilitando que diversos dispositivos estejam 

conectados uns com os outros. Vale lembrar que uma das maneiras mais fáceis 

de utilização de tais módulos é ligá- los aos respectivos Shields, que acoplados 

aos kits Arduíno permitem interação com as portas de entrada e saída dos kits. 

Para configuração dos módulos, atualização de firmwares e outras funções, a 
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Digi desenvolveu o software XCTU, o qual possibilita fazer a configuração dos 

módulos de maneira simples e intuitiva. A figura 7, mostra a iteração entre o 

módulo Xbee e o Arduíno. 

 

Figura 7 - Shield Xbee.                                                                                                                                                
Fonte: https://learn.sparkfun.com/tutorials/xbee-shield-hookup-guide traduzir a figura 

 

4.1.3. Módulo receptor (Shield) GPS  

 

 O shield GPS de propriedade da empresa Duinopeak, realiza a coleta da 

de dados GPS a partir da integração entre um módulo GPS e um módulo de 

gravação SD. Esta integração (placa GPS, cartão SD e Arduíno) denomina-se 

módulo fixo. Desta forma, é garantido a gravação de todos dados lidos do sensor 

em um cartão SD, bem como adicionar a posição geográfica (latitude, longitude 

e altitude) em que a leitura ocorreu. 

 A conexão física da placa GPS com o Arduíno é simples, pois como o 

mesmo é um shield, já vem como as conexões prontas para tal. O único cuidado 

que se deve ter é com as escolhas das portas corretas a serem utilizadas para 

a transmissão de dados (TX) e recepção dos dados (RX) do GPS. O módulo 

disponibiliza o uso de todas as portas digitais do Arduíno com o computador. A 

maior dificuldade está na programação do acesso a esses módulos. O uso 

desses dispositivos (GPS e cartão) é realizado através de um programa que 

deve ser transferido para o Arduíno e toda a comunicação com o GPS e o cartão 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/xbee-shield-hookup-guide
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SD ocorrerá automaticamente. O procedimento de leitura do GPS e gravação 

dos dados no cartão de memória se repete a cada 1000 ms.  

 O GPS fornece sua saída de através do padrão NMEA. A biblioteca 

TinyGPS, disponibilizada gratuitamente na internet, através da função 

“gpsdump”, faz a conversão do dado lido de forma transparente. O programa 

recebe os dados provenientes do gpsdump e organiza tudo em modo texto, 

separando cada dado obtido por ponto e vírgula e passa para a função 

“dataFile.print”. O dataFile é apenas uma chamada ao módulo SD e o print é uma 

função que adiciona ao arquivo o dado. A figura 8 mostra um shield GPS em 

funcionamento com o Arduíno. 

 

Figura 8 - Shield GPS.                                                                                                                                              
Fonte: Autor (2017) 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. O Barco Elétrico 

 

 O barco elétrico é um veículo aquático cuja única fonte de propulsão é a 

energia elétrica provida através de baterias instaladas no interior do mesmo. Ele 

é formado por um casco feito de fibra de vidro no formato de um Iate possuindo 

um comprimento aproximado de 750 milímetros, uma largura aproximada de 220 

milímetros e altura aproximada de 270 milímetros.  

 O protótipo em questão foi baseado no Iate Chris-Craft Constellation que 

no início dos anos 60, foi o modelo mais exclusivo de iates motor criado por 

Chris-Craft. A escolha do modelo do protótipo deu-se devido a uma série de 

pesquisas sobre nauticomodelismo conduzidas pelo autor.  

 Em função do prazo para elaboração da plataforma em questão, buscou-

se modelos cujo o formato e escala atendessem as necessidades do projeto, 

para fins de adaptar e montar peças e acoplar sensores e baterias. 

 A figura 9, mostra um Iate Chris-Craft Constellation, no qual baseou-se 

para elaboração da plataforma em estudo.  
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Figura 9 - Iate Chris-Craft Constellation.                                                                                                                         
Fonte: Site: www.trawler.com/chriscraft 

 

5.2. Orçamento do projeto 

 

 Na tabela 2, encontram-se os valores gastos com peças e componentes 

utilizados na composição do orçamento total deste projeto. 

http://www.trawler.com/chriscraft


32 
 

Tabela 2 - Orçamento total do projeto. 

ORÇAMENTO 

QUANTIDADE ITEM 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 Barco e peças R$ 680,00 R$ 680,00 

2 Arduíno R$ 49,90 R$ 99,80 

1 Shield L293-D R$ 29,90 R$ 29,90 

1 Shield Xbee R$ 44,90 R$ 44,90 

1 Shield GPS R$ 195,42 R$ 195,42 

2 Radios com antena Xbee série 1 R$ 135,92 R$ 271,84 

1 Xbee xplorer R$ 39,90 R$ 39,90 

2 Baterias R$ 58,90 R$ 117,80 

1 Cartão de memória SD de 8 GB R$ 20,99 R$ 20,99 

1 Notebook R$ 600,00 R$ 600,00   
VALOR TOTAL R$ 2.100,55 

 

 

 

5.3. Dimensões do Barco 

 

 As dimensões e detalhes do presente protótipo são indicados na figura 

10. 

 

Figura 10 - Dimensões do Protótipo.                                                                                                                             
Fonte: nauticurso.com.br/shop/image/data/chriscraft-constellation-nauticurso.JPG 
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5.4. Montagem do Barco 

 

As peças do protótipo foram adquiridas e sua montagem iniciou-se pela 

parte denominada de casco, conforme a figura 11, onde foram realizados 

alguns furos e adequações para a colocação dos demais componentes que 

compõe o protótipo. 

 

Figura 11 - Casco do protótipo.                                                                                                                                 
Fonte: Autor (2017) 

  

 Após a preparação do casco foi realizada a montagem das peças que 

compõem o suporte para o servo motor e o leme, conforme ilustrado na figura 

12. 
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Figura 12 - Montagem do suporte do servo motor e leme.                                                                                         
Fonte: Autor (2017) 

 

 Na sequência da montagem dos suportes anteriormente mencionados foi 

efetuado a colocação ou fixação das bordas do casco, realizada através de 

colagem com cola de Cianoacrilato de rápida fixação, (figura 13). 

 

Figura 13 - Fixação de bordas.                                                                                                                                 
Fonte: Autor (2017) 

 

 Uma vez concluída a etapa anterior, foi realizada a colocação do suporte 

do eixo cardã e do motor conforme se pode observar na figura 14. 
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Figura 14 – Suporte do eixo cardã e motor                                                                                                                                             
Fonte: Autor (2017) 

 

 Após a colocação dos suportes do eixo cardãn e do motor, foi efetuado o 

posicionamento e colocação do eixo cardãn, conforme a figura 15. 

 

 

Figura 15 - Eixo cardãn.                                                                                                                                             
Fonte: Autor (2017) 

 

 Foi então realizada a colocação e encaixe do motor, conforme mostrado 

na figura 16, seguido do encaixe do servo motor, (figura 17). 
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Figura 16 - Colocação do motor.                                                                                                                                                            
Fonte: Autor (2017) 
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Figura 17 - Servo motor.                                                                                                                                            
Fonte: Autor (2017) 

 

 Foi realizada a vedação dos furos com cola epóxi de alta resistência 

própria para nauticomodelos, conforme é mostrado na figura 18. 

 

Figura 18 - Vedação com cola epóxi de alta resistência.                                                                                                                       
Fonte: Autor (2017) 
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 Após a vedação do barco realizou-se a colocação do suporte para as 

baterias, conforme pode-se observar na figura 19. 

 

Figura 19 - Suporte para baterias.                                                                                                                               
Fonte: Autor (2017) 

 

 Concluída a montagem dos componentes internos do barco que 

compõem a parte mecânica, iniciou-se a montagem dos componentes 

eletrônicos da embarcação. 

 

5.5. Instalação dos componentes eletrônicos 

 

 A instalação dos componentes eletrônicos foi realizada em duas partes, 

pois o sistema de comunicação (Xbee) está integrado juntamente com o sistema 

de ligação dos motores. A ligação dos motores (motor DC, servo motor e Xbee) 

e do GPS e do Acelerômetro.  

 Por sua vez ligação dos motores deu-se através de quatro cabos de 

energia sendo dois deles ligados diretamente na bateria, com a função de 

energizar o Arduíno e dois deles conectados na Shield L293-D que tem a função 

de conectar os motores ao Arduíno, conforme mostrado na Figura 20. 
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Figura 20 - Ligação dos motores.                                                                                                                           
Fonte: Autor (2017) 

 

 A ligação do shield GPS deu-se através de dois cabos, sendo um de 

energia, que é ligado no Arduíno e na bateria, tendo a função de energizar o 

Arduíno e o shield GPS. O segundo cabo é o cabo da antena do GPS que tem a 

função de receber os dados enviados pelos satélites e transmiti-los ao shield 

GPS, conforme a Figura 21. 

 

 

Figura 21 - Ligação do shield GPS.                                                                                                                                     
Fonte: Autor (2017) 
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 Após a instalação e energização de todos os componentes eletrônicos, 

iniciou-se a fase de programação das funções de cada componente eletrônico 

instalado, conforme será discutido na seção 5.6. 

 

5.6. Programação dos componentes eletrônicos 

 

 Esta seção tratará da instalação do Arduíno e configuração do Xbee, no 

sistema operacional Windows 7. 

 

5.6.1. Instalando o Arduíno 

 

Para instalar o Arduíno no COMPUTADOR, é necessário baixar do site oficial do 

Arduíno (https://www.Arduíno.cc/), juntamente com o pacote de drivers que vem 

junto com a interface de desenvolvimento para Arduíno. Os passos para a 

instalação são os seguintes: 

1) Conecte o Arduíno no COMPUTADOR e espere o Windows reconhecer o 

driver e começar a instalar o dispositivo; 

2) Clique no menu iniciar e abra o “Painel de controle”; 

3) Clique no painel de controle, aceso item “Sistemas” e logo após clique em 

“Gerenciador de dispositivos”; 

4) Procure dentre os itens “Porta de comunicação (COM & LPT)” um item 

chamado Arduíno UNO (COMxx); 

5) Clique no botão direito nesse item e escolha a opção “Atualizar driver”; 

6) O Windows terminará a instalação dos drivers. 

 

5.6.2. Interface de desenvolvimento do Arduíno IDE 

  

 O software Arduíno IDE (Integrated Development Environment ou 

Ambiente de Desenvolvimento Integrado) foi desenvolvido para ser o mais 

simples e intuitivo possível, facilitando assim a programação por qualquer um 
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que deseje utilizar placas Arduíno em seus projetos. Esse software serve para 

qualquer uma das placas Arduíno e até mesmo para placas similares a Arduíno, 

como a Freeduíno, entre outras. 

 O Arduíno IDE é uma plataforma multitarefa escrita em JAVA e baseada 

no projeto Wiring . Como foi dito, foi criada para pessoas não familiarizadas com 

programação, de maneira a ser a mais intuitiva possível. Nela é possível 

desenvolver programas para as placas, salvar esses programas, compilá-los, 

modificá-los e verificar se os mesmos estão corretos. Além desses recursos, é 

através dela que se carrega o bootloader  em um novo chip microcontrolador. 

 Outra característica da plataforma é a presença de um monitor serial que 

mostra a interação, caso esse comando esteja presente no programa carregado 

à placa, entre a placa Arduíno e o computador. Com o monitor serial ainda é 

possível interagir com o programa enquanto o mesmo está rodando na placa, 

caso dentro dele exista um código para a leitura de teclado. 

 O Arduíno IDE vem com uma série de programas exemplo e modelo já 

carregado nele sendo apenas necessário executá-los e compilá-los para a placa. 

A grande vantagem disso é que já existe uma boa gama de programas 

embutidos na plataforma de modo que é possível basear-se neles para o 

desenvolvimento de um programa próprio. Na Figura 22 pode-se ver a tela inicial 

do Arduíno IDE com suas principais funções destacadas. 
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Figura 22 - Tela inicial do Arduíno IDE.                                                                                                                     
Fonte: Autor (2017) 

 

5.6.3. Configurando o Xbee 

 

 Através do módulo Xbee-xplorer pode-se configurar o módulo Xbee no 

computador através da porta USB. O shield Xbee possui dois jumpers que 

necessitam estar na posição USB para serem configurados no computador. 

Quando o módulo for usado no Arduino que estiver montado no barco, ambos 

os jumpers nesse shield precisam estar na posição XBEE. O módulo que enviará 

os comandos, montado na placa Arduino que ficará ligado ao computador 

continuará na posição USB. A Figura 23 mostra essa ligação feita.  
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Figura 23 - Ligação do módulo Xbee-xplorer.                                                                                                             
Fonte: Autor (2017) 

 

 Para configurar os parâmetros de interesse do Xbee, é necessário instalar 

o software XCTU, um programa desenvolvido pela empresa Digi. Este software 

tem como função alterar os parâmetros padrões do firmware Xbee. 

 Depois de instalado, ao iniciar-se o software com o módulo Xbee 

conectado ao computador, o programa apresentará a tela inicial, mostrada na 

Figura 24. 

 

Figura 24 - Tela inicial do software XCTU.                                                                                                                     
Fonte: Autor (2017) 
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 As configurações são realizadas conectando o shield desejado (seja o 

transmissor base ou a receptora remota) como mostra a figura 25. Ambos os 

módulos precisam ser configurados antes de serem utilizados. 

 

Figura 25 - Tela de configuração do software XCTU.                                                                                                  
Fonte: Autor (2017) 

 

5.6.3.1. Configuração do módulo transmissor 

 

 O módulo transmissor é configurado através da aba “Networking & 

Security”, como mostrado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Aba Networking & Security.                                                                                                                    
Fonte: Autor: (2017) 
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 A topologia básica do Xbee utilizada nesse projeto é a ponto-a-ponto, a 

única disponível para os módulos XBee da série 1. As outras topologias só estão 

incluídas a partir da série 2. 

 Os parâmetros que precisam ser modificados e seus respectivos valores 

para o Xbee receptor são: 

1) DL: Destination Address Low com o valor hexadecimal de FFFF; 

2) MY: 16 Bit Source Address – Um valor hexadecimal de 16 Bits. Esse valor 

corresponde ao “nome” ou “endereço” do módulo receptor a que cada 

Xbee remoto se referenciará; 

3) PAN ID: Deve ser um valor hexadecimal de 32 bits para identificar a rede; 

4) Interface Data Rate: A velocidade de comunicação serial que será usada. 

 

 A Figura 26 não mostra na imagem todas estas opções por falta de 

espaço, pois são enumeras opções de configuração. Contudo nota-se que existe 

uma barra de rolagem, onde é possível visualizar todas as opções citadas. 

 

 

5.6.3.2. Configuração do módulo transmissor 

 

 No módulo transmissor, os seguintes valores devem ser modificados: 

1) DL: Destination Address Low com o valor hexadecimal configurado no 

campo MY – 16 Bit Source Address configurado anteriormente no módulo 

receptor; 

2) PAN ID: Deve ser um valor hexadecimal de 32 bits para identificar a rede. 

Precisa ser o mesmo colocado no receptor; 

3) MY: 16 Bit Source Address – Valor que identifica o modulo na rede. Será 

o valor subsequente ao valor configurado no receptor; 

4) Interface Data Rate: A velocidade de comunicação serial que será usada. 
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5.6.4. Software desenvolvido para controle de navegação e 

aquisição de dados GPS 

 

  O programa principal foi dividido em quatro partes: 

 A primeira contém uma lista com todas as bibliotecas utilizadas e as 

definições de cada variável e constantes necessárias na composição do 

programa; 

 A segunda parte é composta por variáveis globais para suas respectivas 

inicializações, que fazem parte da estrutura básica de qualquer programa 

Arduíno, para a inicialização do loop; 

 A terceira é a função setup(), que é utilizado para iniciar variáveis e 

também as bibliotecas, declarar as posições dos pinos utilizados na placa 

Arduino. Esta parte do código só será executada uma vez; 

 A quarta é a função loop(), que é a parte do código que tem a função de 

repetir vários comandos continuamente. 

  

 

 Os programas para o controle de navegação e aquisição de dados GPS 

encontram-se nos Apêndices deste trabalho. Os programas foram elaborados 

utilizando a linguagem própria do Arduíno baseada na linguagem de 

programação em C. 
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6. TESTES E RESULTADOS 

 

6.1. Teste de estabilidade e vedação 

 

 O primeiro teste foi conduzido visando verificar a vedação do casco.  

 No primeiro teste efetuado, o barco foi colocado em uma caixa d’água de 

310 litros, onde foi possível verificar e avaliar que o caimento do barco ficou a ré, 

não tendo sido possível determinar o seu valor exato, pois, o barco ainda não 

continha o sistema eletrônico a bordo. O respectivo problema do barco ficar 

inclinado a ré foi corrigido com a mudança de posição das baterias. Analisou-se 

também que não houve em nenhum momento entrada de água no interior do 

barco, como pode ser visto na Figura 27. 

 

Figura 27 - Teste de estabilidade e vedação.                                                                                                             
Fonte: Autor (2017) 
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6.2. Teste do sistema de comunicação  

 

 No segundo teste foi avaliado o sistema de comunicação Xbee implantado 

no barco. 

 A primeira vez que esse sistema foi posto à prova, realizou-se o envio de 

todos os comandos pré-estabelecidos para o barco através do computador e 

obtivemos uma ótima resposta pois todos os comandos chegaram 

perfeitamente, este teste foi repetido algumas vezes variando-se a distância 

entre o operador e o barco. 

 

6.3. Teste do sistema de navegação e controle 

 

 Para a realização deste teste foi necessário escolher um ambiente 

aquático. Optou-se pelo Colégio Estadual do Paraná, que contém duas piscinas, 

sendo uma semiolímpica e outra de menor porte, ambas viáveis a submissão 

dos testes, (figura 28). 

 

Figura 28 - Vista aérea do Colegio Estadual do Paraná, onde se localizam as piscinas utilizadas no teste 
de navegação. 

 Fonte: Google Earth 2016 
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  Nesta fase dos testes foi posto à prova o sistema de navegação e controle 

do barco, no qual foram testados o acionamento e desligamento dos motores, 

teste de velocidade e teste de direção com o servo motor, conforme mostra a 

Figura 29. 

 

Figura 29 - Teste de controle e navegação.                                                                                                                 
Fonte: Autor (2017) 
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 Constatou-se que o sistema de navegação e controle se portaram de 

maneira correta, obedecendo a todos os comandos enviados pelo operador. Em 

um segundo momento observa-se que o sistema de comunicação apresentou 

constantes perdas de sinal em alguns pontos da piscina. Ao se conversar com 

os professores e funcionários que ali atuam descobriu-se que em frente ao local 

de destes, mais especificamente do outro lado da rua, se localiza uma delegacia 

que segundo os professores possuem antenas, que quando estão ligadas geram 

perturbações nos sinais telefônicos, gerando perda de sinal.  

 Num primeiro momento esta hipótese foi aceita ocorrendo como causa 

das constantes quedas de sinal do sistema de comunicação. Contudo 

recomenda-se uma análise minuciosa do problema, pois ele também pode ser 

causado devido a interferências de radiofrequências. Desta forma, faz-se 

necessário a realização de novos testes para a validação do sistema Xbee de 

comunicação. 

 

6.4. Teste do sistema GPS e demais sensores integrados 

 

 Neste teste foi possível constatar que apesar do programa que realiza a 

leitura simultânea dos dados do shield GPS e dos outros sensores e ainda salva 

esses dados em um micro-SD ter sido criado, não foi possível ser feita a 

avaliação do mesmo. 

 Isto ocorreu devido ao fato do Arduíno utilizado ser o Arduíno UNO R3, 

pois ele é o mais atual da família Arduíno. O problema apresentado pelo Arduíno 

UNO R3 refere-se a falta de memória SRAM suficiente, sendo que este problema 

por ser resolvido adquirindo-se uma outra placa da família Arduíno mais robusta, 

porém mais cara, sendo o mais aconselhável a custo benefício o Arduíno MEGA, 

conforme mostra a figura 30. Ele possui 8Kb de memória SRAM, ou seja, 4 vezes 

mais que o Arduíno UNO R3. 
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Figura 30 - Arduíno MEGA.                                                                                                                                            
Fonte: http://arduino-ce.blogspot.com.br/2011/03 

 

6.5. Teste do consumo energético 

 

 O estudo pormenorizado do consumo energético do barco tem de ser 

analisado levando-se em conta diversos fatores, tais como, a variação das 

necessidades do barco de acordo com a missão planejada, carga colocada no 

barco, potência dos motores e servo motores e a capacidade energética de suas 

baterias. 

 Contudo, verifica-se importante ter uma estimativa do consumo do 

mesmo, por forma a ser possível efetuar uma estimativa de autonomia. Nesse 

sentido, foi elaborada a Tabela 2, na qual estão expressos os principais sistemas 

a bordo e a respectiva energia que necessitam. A corrente que cada sistema 

consome foi retirada do datasheet fornecido pelo fabricante do sistema.  No 

caso do Arduíno, a corrente consumida vária de acordo com inúmeros fatores, 

pelo que se mediu a corrente que o mesmo estava a consumir num instante de 

funcionamento normal. Relativamente aos motores e servo motores que 

controlam a velocidade e a direção, considerou-se valores medidos num 

determinado instante, no qual estes se encontravam em carga, para tal, 
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considerou-se a porcentagem em idle (ou ponto morto), o tempo estimado que 

estes funcionam em operação normal do barco. 

Tabela 3 - Consumos energéticos 

ITEM CORRENT

E (mA) 

POTÊNCIA 

(W) 

%IDLE CORRENTE 

(mA) 

TENSÃO (V) POTENCIA 

MÉDIA 

(W) 

Arduíno 65 12 100 -  - 0,78 

Xbee 0 0 90 25 5 0,1125 

Servo 

motor 

8,7 5 75 230 5 0,3200 

Motor DC 0 0 90 500 12 1,2 

GPS 35 5 100 - - 0,1050 

Bússula 22 5 100 - - 0,1100 

     TOTAL 2,70 

 

 O valor estimado do consumo energético médio do barco é de 2,70 W. As 

baterias utilizadas no barco foram baterias da marca Unipower de 12 Volts e uma 

corrente de 2,3 Ah. De acordo com o fornecedor, o período de tempo entre a 

bateria totalmente carregada até chegar a 10,5 V para este consumo energético 

é de aproximadamente 10 horas. 

 

6.6. Interface gráfica de operação do barco 

 

 Nesta seção é apresentado a interface gráfica desenvolvida para o 

controle de navegação do barco. A figura 31 mostra, como realizar a inicialização 

do sistema, que é estabelecida através do botão open, conforme pode-se 

visualizar através da flecha na figura. 
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Figura 31 - Inicialização do sistema.                                                                                                                         
Fonte: Autor (2017) 

  

 Assim que estabelecida a inicialização do sistema, o botão open, ficará na 

cor verde, indicando que a conexão foi estabelecida. Com essa conexão 

estabelecida, o software realizará o link entre o programa desenvolvido para o 

controle do barco em linguagem C do Arduíno e o software XCTU, (figura 32). A 

flecha na cor vermelha indica que a conexão está estabelecida, já que a flecha 

na cor em azul indica a tela de comandos que aparece para o usuário, para o 

controle da embarcação. 
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Figura 32 - Interface de controle de navegação.                                                                                                    
Fonte: Autor (2017) 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Conforme exposto anteriormente neste trabalho foi proposto a elaboração 

e adaptação de uma pequena embarcação através do uso de componentes 

eletrônicos, ou seja, um microcontrolador e estabelecer um meio de 

comunicação sem fio, sendo possível o acionamento e o controle dos motores 

diretamente pelo usuário. 

 Conclui-se que o barco portou-se de maneira adequada com relação a 

sua estrutura física. Mostrando-se estável na água. Com relação ao sistema de 

controle também mostrou-se viável para a aplicação, com um hardware 

relativamente de baixo custo. Os testes mostraram que a estrutura física do 

barco também pode ser concebida para aplicações em lagos e reservatórios. 

 Com relação ao sistema de comunicação, houve uma dúvida levantada 

no teste efutuado no Colégio Estadual do Paraná, necessitando de novos testes 

em outro ambiente aquático, visando avaliação de confiabilidade do mesmo, pois 

naquele local apresentou falhas. Contudo houve um primeiro teste de 

comunicação realizado nos Institutos LACTEC, não apresentou nenhuma falha 

no sistema. 

 Já em relação ao sistema GPS e demais sensores integrados, constatou-

se que o hardware utilizado não possui memoria SRAM suficiente para a 

aquisição dos dados advindos do shield GPS, onde recomenda-se a substituição 

do microcontrolador e a realização de novos testes. 

 

7.1. Temas para futuros projetos 

 

 Como tema para futuros projetos, primeiramente seria a utilização de uma 

placa mais robusta no sistema e a utilização de um Shield Bluetooth funcional, 

fazendo as alterações necessárias nos programas caso sejam necessárias e 

observando se o programa final compila corretamente sob essas novas 

condições. 
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 Outro projeto que deve ser desenvolvido é a produção de um sistema que 

realize a telemetria e tratamento dos dados GPS em tempo real em um celular, 

tablet ou computador onde esse sistema deverá também cotemplar uma 

interface para o usuário.  

 E por último a integração de um dispositivo Ecobatímetro para a 

realização de medições de profundidade em ambientes aquáticos, juntamente 

com a elaboração de um sistema de navegação autônoma, de modo que o 

usuário planeje suas missões e quando necessário realize intervenções. 

 Análises quanto ao calado da embarcação quando se introduz novos 

sensores. Determinação do centro de gravidade da embarcação para referenciar 

os sensores instalados. 
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APÊNDICE A – Código de controle dos motores 

 

#include <AFMotor.h> //Inclui biblioteca AF Motor 

#include <Servo.h> //Inclui biblioteca Servo 

 

// --- Seleção dos Motores --- 

AF_DCMotor motor1(1); // Define o motor1 ligado a conexao 1 

 

int velocid = 0; 

 

char inCmd; 

 

Servo servo1; //Cria um objeto chamado servo1 

 

int val = 0; 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); //inicializa porta serial 

  

  motor1.setSpeed(255); // Define a velocidade maxima para o motor 1 

 

  Serial.println("Comandos: a(acelera), d(diminui), l(liga), p(para), 

v(ver velocidade)"); 

  vervel();  

 

      servo1.attach(10); //Indica que o servo 1 esta ligado ao pino 10 

} 

 

void loop(){ 

   

  if(Serial.available() > 0){ 

    inCmd = Serial.read(); 

     

    switch(inCmd){ 

      case 'a': 

        incvel(); 

        vervel(); 

        break; 

      case 'd': 

        decvel(); 

        vervel(); 

        break; 

      case 'v': 

        vervel(); 

        break; 

      case 'l': 

        ligamotor(); 

        break; 

      case 'p': 

        paramotor(); 

        break; 

        case '0': 

        movservo0(); 

        break; 

        case '1': 

        movservo1(); 

        break; 

        case '2': 

        movservo2(); 

        break; 
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        case '3': 

        movservo3(); 

        break; 

        case '5': 

        movservo5(); 

        break; 

        case '6': 

        movservo6(); 

        break; 

        case '7': 

        movservo7(); 

        break; 

      default: 

        Serial.println("Digite um novo comando: Uso: a(acelera), 

d(diminui), l(liga), p(para), v(ver velocidade, n(movimenta o 

servo)"); 

        break; 

    } 

  } 

  delay(500); 

} 

 

//funcao para ligar o motor 

void ligamotor(){ 

  motor1.run(FORWARD); 

  motor1.setSpeed(150); 

  velocid = 150; 

  Serial.println("Motor ligado"); 

  Serial.print("Velocidade de partida: "); 

  Serial.println(velocid, DEC); 

} 

 

//funcao para o motor 

void paramotor(){ 

  motor1.run(RELEASE); 

  velocid = 0; 

  Serial.println("Motor parado"); 

} 

 

//funcao de mostar velocidade 

void vervel(){ 

  Serial.print("Velocidade atual: "); 

  Serial.println(velocid, DEC); 

} 

 

//funcao de incrementar velocidade - > bloqueia em 255 

void incvel(){ 

    motor1.setSpeed(255); 

    velocid=255; 

    Serial.println("Esta no maximo - somente diminuir"); 

  { 

    Serial.print("Aumentou para: "); 

    Serial.println(velocid, DEC); 

  } 

} 

 

//funcao dediminuir velocidade -> bloqueia em 0 

void decvel(){ 

     motor1.setSpeed(200); 

     velocid = 200; 

    Serial.println("Velocidade baixa - somente aumentar"); 

  { 

    Serial.print("Diminuiu para: "); 
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    Serial.println(velocid, DEC); 

  } 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo0(){ 

     servo1.write(0); 

     Serial.println("Direção inicial 0°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo1(){ 

     servo1.write(30); 

     Serial.println("Direção esquerda 30°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo2(){ 

     servo1.write(60); 

     Serial.println("Direção esquerda 60°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo3(){ 

     servo1.write(90); 

     Serial.println("Direção esquerda 90°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo5(){ 

     servo1.write(120); 

     Serial.println("Direção esquerda -30°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo6(){ 

     servo1.write(150); 

     Serial.println("Direção esquerda -60°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo7(){ 

     servo1.write(180); 

     Serial.println("Direção esquerda -90°"); 

} 
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APÊNDICE B – Código do sistema GPS 

 

#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
#include <TinyGPS++.h> 
  
#define ARDUINO_USD_CS 8 // uSD card CS pin (pin 8 on Duinopeak GPS 

Logger Shield) 
  
///////////////////////// 
// Log File Defintions // 
///////////////////////// 
// Keep in mind, the SD library has max file name lengths of 8.3 - 8 

char prefix, 
// and a 3 char suffix. 
// Our log files are called "gpslogXX.csv, so "gpslog99.csv" is our 

max file. 
#define LOG_FILE_PREFIX "gpslog" // Name of the log file. 
#define MAX_LOG_FILES 100 // Number of log files that can be made 
#define LOG_FILE_SUFFIX "csv" // Suffix of the log file 
char logFileName[13]; // Char string to store the log file name 
// Data to be logged: 
#define LOG_COLUMN_COUNT 8 
char * log_col_names[LOG_COLUMN_COUNT] = { 
  "longitude", "latitude", "altitude", "speed", "course", "date", 

"time", "satellites" 
}; // log_col_names is printed at the top of the file. 
  
////////////////////// 
// Log Rate Control // 
////////////////////// 
#define LOG_RATE 5000 // Log every 5 seconds 
unsigned long lastLog = 0; // Global var to keep of last time we 
logged 
  
///////////////////////// 
// TinyGPS Definitions // 
///////////////////////// 
TinyGPSPlus tinyGPS; // tinyGPSPlus object to be used throughout 
#define GPS_BAUD 9600 // GPS module's default baud rate 
  
//////////////////////////////////////////////// 
// Arduino GPS Shield Serial Port Definitions // 
//////////////////////////////////////////////// 
// If you're using an Arduino Uno, Mega, RedBoard, or any board that 

uses the 
// 0/1 UART for programming/Serial monitor-ing, use SoftwareSerial: 
#include <SoftwareSerial.h> 
#define ARDUINO_GPS_RX 3 // GPS TX, Arduino RX pin 
#define ARDUINO_GPS_TX 2 // GPS RX, Arduino TX pin 
SoftwareSerial ssGPS(ARDUINO_GPS_TX, ARDUINO_GPS_RX); // Create a 

SoftwareSerial 
  
// Set gpsPort to either ssGPS if using SoftwareSerial or Serial1 if 

using an 
// Arduino with a dedicated hardware serial port 
#define gpsPort ssGPS  // Alternatively, use Serial1 on the Leonardo 
  
// Define the serial monitor port. On the Uno, Mega, and Leonardo this 

is 'Serial' 
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//  on other boards this may be 'SerialUSB' 
#define SerialMonitor Serial 
  
void setup() 
{ 
  SerialMonitor.begin(9600); 
  gpsPort.begin(GPS_BAUD); 
  
  SerialMonitor.println("Setting up SD card."); 
  // see if the card is present and can be initialized: 
  if (!SD.begin(ARDUINO_USD_CS)) 
  { 
    SerialMonitor.println("Error initializing SD card."); 
  } 
  updateFileName(); // Each time we start, create a new file, 

increment the number 
  printHeader(); // Print a header at the top of the new file 
} 
  
void loop() 
{ 
  if ((lastLog + LOG_RATE) <= millis()) 
  { // If it's been LOG_RATE milliseconds since the last log: 
    if (tinyGPS.location.isUpdated()) // If the GPS data is vaild 
    { 
      if (logGPSData()) // Log the GPS data 
      { 
        SerialMonitor.println("GPS logged."); // Print a debug message 
        lastLog = millis(); // Update the lastLog variable 
      } 
      else // If we failed to log GPS 
      { // Print an error, don't update lastLog 
        SerialMonitor.println("Failed to log new GPS data."); 
      } 
    } 
    else // If GPS data isn't valid 
    { 
      // Print a debug message. Maybe we don't have enough satellites 

yet. 
      SerialMonitor.print("No GPS data. Sats: "); 
      SerialMonitor.println(tinyGPS.satellites.value()); 
    } 
  } 
  
  // If we're not logging, continue to "feed" the tinyGPS object: 
  while (gpsPort.available()) 
    tinyGPS.encode(gpsPort.read()); 
} 
  
byte logGPSData() 
{ 
  File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); // Open the log 

file 
  
  if (logFile) 
  { // Print longitude, latitude, altitude (in feet), speed (in mph), 

course 
    // in (degrees), date, time, and number of satellites. 
    logFile.print(tinyGPS.location.lng(), 6); 
    logFile.print(','); 
    logFile.print(tinyGPS.location.lat(), 6); 
    logFile.print(','); 
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    logFile.print(tinyGPS.altitude.feet(), 1); 
    logFile.print(','); 
    logFile.print(tinyGPS.speed.mph(), 1); 
    logFile.print(','); 
    logFile.print(tinyGPS.course.deg(), 1); 
    logFile.print(','); 
    logFile.print(tinyGPS.date.value()); 
    logFile.print(','); 
    logFile.print(tinyGPS.time.value()); 
    logFile.print(','); 
    logFile.print(tinyGPS.satellites.value()); 
    logFile.println(); 
    logFile.close(); 
  
    return 1; // Return success 
  } 
  
  return 0; // If we failed to open the file, return fail 
} 
  
// printHeader() - prints our eight column names to the top of our log 

file 
void printHeader() 
{ 
  File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); // Open the log 

file 
  
  if (logFile) // If the log file opened, print our column names to 
the file 
  { 
    int i = 0; 
    for (; i < LOG_COLUMN_COUNT; i++) 
    { 
      logFile.print(log_col_names[i]); 
      if (i < LOG_COLUMN_COUNT - 1) // If it's anything but the last 
column 
        logFile.print(','); // print a comma 
      else // If it's the last column 
        logFile.println(); // print a new line 
    } 
    logFile.close(); // close the file 
  } 
} 
  
// updateFileName() - Looks through the log files already present on a 

card, 
// and creates a new file with an incremented file index. 
void updateFileName() 
{ 
  int i = 0; 
  for (; i < MAX_LOG_FILES; i++) 
  { 
    memset(logFileName, 0, strlen(logFileName)); // Clear logFileName 

string 
    // Set logFileName to "gpslogXX.csv": 
    sprintf(logFileName, "%s%d.%s", LOG_FILE_PREFIX, i, 

LOG_FILE_SUFFIX); 
    if (!SD.exists(logFileName)) // If a file doesn't exist 
    { 
      break; // Break out of this loop. We found our index 
    } 
    else // Otherwise: 
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    { 
      SerialMonitor.print(logFileName); 
      SerialMonitor.println(" exists"); // Print a debug statement 
    } 
  } 
  SerialMonitor.print("File name: "); 
  SerialMonitor.println(logFileName); // Debug print the file name 
} 
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APÊNDICE C – Código completo do sistema de navegação e controle 

 

#include <AFMotor.h> //Inclui biblioteca AF Motor 

#include <Servo.h> //Inclui biblioteca Servo 

#include <SoftwareSerial.h> //Inclui biblioteca Software Serial 

 

SoftwareSerial XBee(2, 3); // RX, TX 

 

// --- Seleção dos Motores --- 

AF_DCMotor motor1(1); // Define o motor1 ligado a conexao 1 

 

int velocid = 0; 

 

char inCmd; 

 

Servo servo1; //Cria um objeto chamado servo1 

 

int val = 0; 

 

void setup(){ 

  XBee.begin(9600); 

  Serial.begin(9600); //inicializa porta serial 

  

  motor1.setSpeed(255); // Define a velocidade maxima para o motor 1 

 

  Serial.println("Comandos: a(acelera), d(diminui), l(liga), p(para), 

v(ver velocidade)"); 

  vervel();  

 

      servo1.attach(10); //Indica que o servo 1 esta ligado ao pino 10 

} 

 

void loop(){ 

   

  if(XBee.available() > 0){ 

    inCmd = XBee.read(); 

     

    switch(inCmd){ 

      case 'a': 

        incvel(); 

        vervel(); 

        break; 

      case 'd': 

        decvel(); 

        vervel(); 

        break; 

      case 'v': 

        vervel(); 

        break; 

      case 'l': 

        ligamotor(); 

        break; 

      case 'p': 

        paramotor(); 

        break; 

        case '0': 

        movservo0(); 

        break; 

        case '1': 

        movservo1(); 
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        break; 

        case '2': 

        movservo2(); 

        break; 

        case '3': 

        movservo3(); 

        break; 

        case '5': 

        movservo5(); 

        break; 

        case '6': 

        movservo6(); 

        break; 

        case '7': 

        movservo7(); 

        break; 

      default: 

        Serial.println("Digite um novo comando: Uso: a(acelera), 

d(diminui), l(liga), p(para), v(ver velocidade, n(movimenta o 

servo)"); 

        break; 

    } 

  } 

  delay(500); 

} 

 

//funcao para ligar o motor 

void ligamotor(){ 

  motor1.run(FORWARD); 

  motor1.setSpeed(150); 

  velocid = 150; 

  Serial.println("Motor ligado"); 

  Serial.print("Velocidade de partida: "); 

  Serial.println(velocid, DEC); 

} 

 

//funcao para o motor 

void paramotor(){ 

  motor1.run(RELEASE); 

  velocid = 0; 

  Serial.println("Motor parado"); 

} 

 

//funcao de mostar velocidade 

void vervel(){ 

  Serial.print("Velocidade atual: "); 

  Serial.println(velocid, DEC); 

} 

 

//funcao de incrementar velocidade - > bloqueia em 255 

void incvel(){ 

    motor1.setSpeed(255); 

    velocid=255; 

    Serial.println("Esta no maximo - somente diminuir"); 

  { 

    Serial.print("Aumentou para: "); 

    Serial.println(velocid, DEC); 

  } 

} 

 

//funcao dediminuir velocidade -> bloqueia em 0 

void decvel(){ 

     motor1.setSpeed(200); 
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     velocid = 200; 

    Serial.println("Velocidade baixa - somente aumentar"); 

  { 

    Serial.print("Diminuiu para: "); 

    Serial.println(velocid, DEC); 

  } 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo0(){ 

     servo1.write(90); 

     Serial.println("Direção inicial 0°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo1(){ 

     servo1.write(30); 

     Serial.println("Direção esquerda 30°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo2(){ 

     servo1.write(220); 

     Serial.println("Direção esquerda 60°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo3(){ 

     servo1.write(90); 

     Serial.println("Direção esquerda 90°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo5(){ 

     servo1.write(120); 

     Serial.println("Direção esquerda -30°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo6(){ 

     servo1.write(150); 

     Serial.println("Direção esquerda -60°"); 

} 

 

//funcao para movimento do servo para esquerda 

void movservo7(){ 

     servo1.write(180); 

     Serial.println("Direção esquerda -90°"); 

} 


