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RESUMO

As principais razões para automatizar um processo são evitar a repetição de tarefas e 
permitir maior eficiência e precisão na execução das mesmas. A utilização de robôs é uma 
forma de livrar o ser humano de trabalhos mecânicos ou penosos. Este trabalho apresenta a 
implementação de um protótipo de Robô Cortador de Grama para automatizar o processo de 
corte de grama. Ao longo do trabalho, foram projetados, implementados e testados 
componentes estruturais e mecânicos, circuitos eletrônicos e firmwares para controlar o 
protótipo. O processo de funcionamento do robô é tratado como uma resposta a um evento. O 
sensoriamento é a entrada, no qual cada sinal enviado por um dos sensores corresponde a um 
evento. O controle, que é a etapa intermediária, interpreta e processa o evento, definindo uma 
ação a ser tomada. Por fim, representada pelo acionamento, a saída corresponde à resposta ao 
evento de acordo com a ação definida. O Robô Cortador de Grama não apresenta conexões 
elétricas externas, pois sua alimentação ocorre através de uma bateria, e apresenta autonomia 
de controle, pois é comandado por um microcontrolador ATmega328. No sensoriamento do 
protótipo são utilizados sensores de proximidade infravermelhos, e na sua locomoção 
utilizam-se dois motores CC controlados pelo ATmega328. O processo de corte de grama é 
realizado por uma hélice acoplada a outro motor CC. Como resultado final deste trabalho, 
obteve-se um Robô Cortador de Grama com capacidade de efetuar o corte da grama de 
ambientes planos e de área reduzida deslocando-se sem assistência de navegação humana, 
sendo ainda capaz de identificar os limites do terreno.  

Palavras-chave: Robô Cortador de Grama. Microcontrolador. Sensoriamento. 





ABSTRACT

The main reasons for automating a process are to avoid the repetition of tasks and 
increase efficiency and precision in their execution. The use of robots is a way to free the 
human of painful and mechanical works. This work presents the implementation of a 
prototype of a Robotic Lawn Mower for automating the process of mowing the lawn. During 
the work, it has been designed, implemented and tested the structural and mechanical 
components, electronic circuits and firmwares to control the prototype. The operating 
procedure of the robot is treated as a response to an event. The sensing is an input, where each 
signal sent by the sensors corresponds to an event. The control, which is the intermediate step, 
interprets and processes the event defining an action to be taken. Finally, represented by the 
actuation, the output corresponds to the response for the event according with the defined 
action. The Robotic Lawn Mower has no external electrical connections, because the power is 
supplied by an onboard battery, also it has control autonomy, because it is controlled by an 
ATmega328 microcontroller. For the sensing the prototype uses infrared proximity sensors, as 
well as in his locomotion are used two DC motors controlled by the ATmega328. The process 
of mowing the lawn is done by a blade coupled to a DC motor. As a final result of this work, 
there was obtained a Robotic Lawn Mower with ability to mow the lawn in small and plan 
environments and moving itself without any human assistance, it still being capable of 
identify the limits of the lawn.  

Key words: Robotic Lawn Mower. Microcontroller. Sensing.
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1 INTRODUÇÃO 

A automatização de um processo tem como objetivo melhorá-lo ou aperfeiçoá-lo 
através do desenvolvimento de dispositivos mecânicos e/ou eletrônicos. Automatizar evita a 
repetição de tarefas ou rotinas pelo ser humano. A automatização aumenta a eficiência, 
precisão e segurança do processo, bem como reduz a possibilidade de erros e acidentes. 

Para os humanos a repetição sem fim de uma tarefa produz cansaço e falta de atenção 
que pode resultar em falhas e até mesmo em acidentes. Os robôs produzem com maior 
eficiência que os humanos, pois não existe uma perda de precisão por mais monótona que seja 
uma tarefa. Diferentemente dos seres humanos, os robôs não necessitam intervalos para 
descanso, o que aumenta o tempo efetivo de trabalho. 

Em algumas aplicações os robôs podem trabalhar muito mais rápido que os humanos. O 
ser humano demorará mais em executar a tarefa, principalmente se esta requerer um pouco de 
precisão. A precisão no posicionamento, em alguns casos, é fundamental na qualidade da 
execução da tarefa, e nisso os robôs possuem óbvias vantagens. 

Nessa monografia propõe-se desenvolver um protótipo de Robô Cortador de Grama 
(RCG) para automatizar o corte de grama. A automatização deste processo permite uma 
melhoria na qualidade de vida possibilitando aumentar eficiência, conforto e segurança. 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Esta monografia trata do desenvolvimento de um protótipo de Robô Cortador de Grama, 
com custo de desenvolvimento reduzido, para automatizar o processo manual ou semi-
automático do corte de grama. Para tal, este protótipo possuirá capacidade de efetuar o corte 
da grama em ambientes planos e de área reduzida deslocando-se sem assistência de navegação 
humana, com capacidade de identificar os limites do terreno.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Desenvolver um protótipo de Robô Cortador de Grama de baixo custo para automatizar 
o processo de corte de grama, proporcionando ganho na qualidade de vida e maior segurança. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Implementar quaisquer soluções necessárias para o funcionamento mecânico do 
Robô Cortador de Grama, a fim de obter melhor desempenho no processo de corte de grama; 

b) Elaborar os circuitos eletrônicos responsáveis pelo sensoriamento, controle, 
acionamento e alimentação do protótipo; 

c) Desenvolver um algoritmo para o protótipo cuja estratégia de locomoção apresente 
eficácia no processo de corte da grama em ambientes planos e de pequenas áreas.  

d) Integrar os sistemas mecânico, eletrônico e a programação obtendo-se um protótipo 
funcional de Robô Cortador de Grama. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O processo atual de corte de grama, em geral, é realizado de forma semi-automática, no 
qual o homem conduz o aparelho. O protótipo proposto nesta monografia é uma solução que 
permite automatizar este processo. O principal benefício do desenvolvimento do Robô 
Cortador de Grama está relacionado ao ganho de qualidade de vida. Em outras palavras, 
utilizar-se de um robô em substituição ao trabalho humano, reduzindo o tempo gasto nas 
tarefas.  

O uso do protótipo na execução da tarefa de corte de grama aumenta segurança do 
processo e evita possibilidade de acidentes. Durante o corte manual da grama, pequenos 
objetos (como pedras) podem ser lançados pelo cortador de grama na direção da pessoa que 
executa a tarefa, podendo ocorrer pequenos acidentes. Um Robô Cortador de Grama, por ser 
um dispositivo autônomo, torna desnecessária a aproximação durante o processo. Desta 
forma, propicia melhora nas condições de segurança na execução da tarefa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

“O termo robô, derivado do tcheco robota, significa trabalho forçado. Foi utilizado pela 
primeira vez na década de 1920 para caracterizar máquinas automáticas com aparência 
humana em obras literárias e cinematográficas de ficção científica. O criador do termo foi o 
dramaturgo tcheco Karel Capek, que o explorou na peça teatral Rossum’s Universal Robots. 
A peça apresentava a ideia de uma sociedade dependente de andróides mecânicos, chamados 
robotas, capazes de substituir o homem em todo tipo de trabalho físico e mental.” 
(BARSA, 1998). 

Pazos (2002) afirma que a melhor definição para um robô seria uma máquina 
automática programável, ou seja, o seu trabalho depende de instruções previamente dadas 
pelo operador. Porém, o robô se diferencia das máquinas por sua capacidade de funcionar 
automaticamente de forma autônoma ou semi-autônoma.  

O desenvolvimento de robôs faz parte dos esforços da humanidade para substituir o 
homem na execução de trabalhos os quais não possa executar, ou que devam ser executados 
em locais de difícil acesso ou periculosos. A utilização de robôs livra o ser humano de 
trabalhos mecânicos ou penosos, bem como permite maior eficiência e precisão em tarefas 
repetitivas. 

Segundo Pazos (2002), conforme sua utilidade, os robôs podem ser classificados como 
manipuladores, exploradores ou máquinas-ferramenta. Os robôs manipuladores têm como 
principal função deslocar objetos, um exemplo é um braço mecânico. Os robôs exploradores 
têm como objetivo explorar um ambiente e revelar através de sensores características físicas 
dele, como exemplo os robôs enviados a Marte. Os robôs máquinas-ferramenta têm como 
função executar uma tarefa alterando uma matéria-prima, um exemplo é um robô de solda. 

O RCG, desenvolvido nesta monografia, pode ser classificado quanto a sua utilidade 
como um robô explorador. O robô explorador não sofre limitações por não apresentar 
conexões físicas, como fios; é capaz de locomover-se livremente em um ambiente sem 
supervisão externa, executando sua função, neste caso, o corte da grama. 

2.1 ROBÔ CORTADOR DE GRAMA 

A partir da ideia de desenvolvimento do RCG foram delimitados os objetivos do 
projeto. Com a definição do tema e do escopo do trabalho foram pesquisados projetos de 
robôs móveis existentes que pudessem acrescentar conhecimento ao seu desenvolvimento.  
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Foram importantes para elaboração do RCG, os projetos de Jácobo (2001), que 
desenvolveu um Robô Autônomo Móvel Versátil utilizando Arquitetura Subsumption; de 
Vieira (1999), que construíram um protótipo de um Sistema de Monitoramento Remoto 
Inteligente; e de Bissoli e Esteves (2004), que elaboraram um protótipo de um Aspirador de 
Pó Robô. 

Além destes, dois projetos anteriores com protótipos robóticos, de própria autoria, 
serviram como base para elaboração do Robô Cortador de Grama: Devenz e Sardá (2006), 
com a elaboração de um robô autônomo denominado Unidade Robô Inteligente, e Devenz 
(2008), com o desenvolvimento de um Robô Aspirador de Pó, sendo este uma automatização 
do processo de aspiração de ambientes domésticos. 

Cetinkunt (2008) afirma que para obter-se um protótipo funcional de um dispositivo ou 
um sistema eletromecânico controlado por computador embutido é necessário que ele seja 
constituído por sistemas mecânicos, elétricos e de controle computacional. 

O Robô Aspirador de Pó, de Bissoli e Esteves (2004), se deslocava utilizando-se de 
transdutores (processo de sensoriamento), através da detecção e envio de sinais; do sistema de 
controle, capaz de tomar a decisão de qual caminho seguir; e do acionamento, responsável por 
comandar os atuadores (motores) de forma adequada. 

Segundo Cetinkunt (2008), o projeto mecânico de um dispositivo robótico corresponde 
ao “esqueleto” do produto eletromecânico, sobre o qual o restante das funcionalidades são 
construídas (tais como “olhos”, “músculos”, “cérebros”).  

Cetinkunt (2008) propõe que se faça uma analogia entre um sistema controlado por uma 
pessoa, conforme a Figura 1a, e um sistema controlado por um computador, de acordo com 
Figura 1b. De acordo com esta analogia, os sensores corresponderiam aos olhos, os atuadores 
seriam os músculos e o controlador corresponderia ao cérebro humano.  

FIGURA 1 - Analogia entre sistema controlado por um humano e um controlador. 
Fonte: Adaptado de Cetinkunt (2008) 
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Com base na analogia proposta por Cetinkunt (2008) e no projeto de Bissoli e Esteves 
(2004), após caracterizar e delimitar a tarefa executada por um RCG, conceitualmente pode-se 
dividir a abordagem do problema em três blocos: Sensoriamento, Controle e Acionamento, 
como mostra a Figura 2; os quais adiante serão caracterizados como parte de um processo de 
funcionamento. 

FIGURA 2 - Diagrama de blocos. 

A alimentação, que se baseia na utilização de uma bateria recarregável 12 V com 
capacidade de corrente 2,3 Ah, não é considerada como um quarto bloco. Por estar presente 
nos outros blocos, a melhor representação para alimentação seria como sub-blocos de cada 
um dos três blocos. 

Considerando o processo de funcionamento do RCG como uma sequência de etapas 
(eventos), assim como proposto por Cetinkunt (2008), o sensoriamento poderia ser 
considerado a entrada; o controle seria uma etapa intermediária, na qual o evento seria 
executado; e o acionamento, a saída, como mostra a Figura 3. 

FIGURA 3 - Diagrama de processo de funcionamento. 

Com base na proposta de Cetinkunt (2008), a etapa de sensoriamento está relacionada 
com a detecção de objetos que limitam deslocamento, e o envio de sinais para o controle. 
Assim como, a etapa de controle terá como função “comandar” as demais partes, ou seja, 
receber sinais do sensoriamento e enviar sinais para o acionamento. Por fim, os atuadores 
(neste projeto constituído por motores e drivers) corresponderiam aos músculos do 
dispositivo. A etapa de acionamento é responsável pelos processos de locomoção e corte da 
grama. 

ROBÔ 
CORTADOR  
DE GRAMA 

SENSORIAMENTO CONTROLE ACIONAMENTO 

CONTROLE 
(DEFINE AÇÃO) 

ACIONAMENTO 
(RESPOSTA) 

SENSORIAMENTO
(EVENTO) 
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2.1.1 Sensoriamento 

Segundo Vieira (1999), a utilização de sensores tem elevada importância no 
desenvolvimento de robôs móveis, sendo os sensores responsáveis pelos sinais gerados, nas 
várias possibilidades de ambientes em que o robô está inserido, bem como pela transmissão 
desses sinais para a central de controle. 

De acordo com Pazos (2002), um transdutor é um dispositivo que transforma uma forma 
de energia em outra, permitindo que uma grandeza física seja medida, graças a uma relação 
conhecida pré-existente. O transdutor é um sistema completo que produz um sinal elétrico na 
saída, que pode ser facilmente interpretado por um sistema de controle, como apresentado na 
Figura 4. 

FIGURA 4 - Efeitos físicos transformados em sinais elétricos. 
Fonte: Pazos (2002) 

De acordo com Thomazini e Albuquerque (2005), o sensor é apenas a parte sensitiva do 
transdutor, que mede as grandezas físicas como calor, posição, velocidade, entre outras, e 
fornece um sinal elétrico como saída. Muitas vezes, um sensor não apresenta as características 
elétricas necessárias para ser utilizado em um sistema de controle; para tal, faz-se uso de um 
circuito de interface que produz um sinal que possa ser lido pelo controlador. 

O sinal de saída de um sensor analógico, exemplificado na Figura 5a, é uma função 
contínua com o tempo, sendo que sua amplitude pode assumir qualquer valor dentro das 
limitações físicas do sistema. Por outro lado, o sinal de saída de um sensor digital, 
exemplificado na Figura 5b, é um sinal analógico quantizado, ou seja, pode assumir um 
conjunto finito de valores que varia de forma discreta com o tempo. 
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(a) 

(b) 

FIGURA 5 - Exemplos de sinais de saída de sensores analógico e digital. 
Fonte: Thomazini e Albuquerque (2005) 

Conforme Pazos (2002), se o sensor for analógico e o controlador só receber sinais 
digitais, por exemplo, como um microcontrolador, pode ser necessário o uso de um 
conversor A/D para linearização do sinal, como exemplifica a Figura 6. Caso o sensor seja 
digital, o sinal pode ser entregue diretamente ou através de um circuito condicionador para a 
entrada digital. 

FIGURA 6 - Exemplo de linearização de um sinal. 
Fonte: Thomazini e Albuquerque (2005) 
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2.1.1.1 Sensores óticos de reflexão difusa 

No sensoriamento são utilizados transdutores com sensores óticos. Sensores estes que 
fazem uso do infravermelho, cuja função é transformar a luz em sinal elétrico. Existem três 
tipos de sensores óticos: o sensor de barreira, o sensor de reflexão e o sensor de reflexão 
difusa. Para a aplicação em questão, acredita-se que o sensor ótico de reflexão difusa seja o 
mais apropriado para o sensoriamento do RCG. 

Segundo Vieira (1999), no sensoriamento difuso, não há necessidade de se preocupar 
com a precisão quantitativa dos sensores, mas com a qualitativa. A principal preocupação 
dessa forma de sensoriamento é a presença ou não de um obstáculo se interpondo ao 
deslocamento.  

De acordo com Thomazini e Albuquerque (2005), os sensores óticos estão baseados na 
existência de um emissor e um receptor. A luz enviada pelo emissor deve possuir intensidade 
suficiente para atingir o receptor possibilitando que o sensor comute sua saída.  

Conforme Pazos (2002), normalmente o emissor é um LED infravermelho, como 
mostra a Figura 7. Já o receptor pode ser um fotodiodo ou um fototransistor, que conduz ou 
não dependendo se está recebendo ou não luz, produzindo uma saída digital, que pode ser 
utilizada pelo controlador. 

FIGURA 7 - Emissor e receptor infravermelho. 
Fonte: Pazos (2002) 

De acordo com Thomazini e Albuquerque (2005), no sensor ótico de reflexão difusa, a 
presença do objeto permite a chegada do raio infravermelho ao receptor, como mostra a 
Figura 8. Desta forma, o controlador sabe se o objeto está presente no caminho da luz ou não.  
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FIGURA 8 - Princípio de funcionamento do sensor ótico de reflexão difusa. 
Fonte: Thomazini e Albuquerque (2005) 

Segundo Pazos (2002), no sensor ótico de reflexão difusa, o LED infravermelho e o 
fotodiodo se encontram no mesmo dispositivo. Normalmente, estão posicionados próximos 
um do outro, e apontando paralelamente, como pode ser visto na Figura 9. 

FIGURA 9 - Aplicação do sensor ótico de reflexão difusa. 
Fonte: Adaptado de Pazos (2002) 

Conforme Pazos (2002), o sensor ótico de reflexão difusa pode ser considerado uma 
interface dedicada funcionando como uma malha fechada. Nesta malha, o LED infravermelho 
gera uma luz em uma determinada faixa no espectro eletromagnético, conforme mostra a 
Figura 10, e a malha só fecha se a luz recebida pelo fotodiodo estiver na mesma faixa 
espectral. O uso de uma malha fechada tem como objetivo evitar que uma fonte de luz 
ambiente de amplo espectro sature o receptor sem que haja a presença de um objeto na frente 
do sensor. 
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FIGURA 10 - Faixa, no espectro eletromagnético, ocupada pelo LED infravermelho. 
Fonte: Capelli (2006) 

O sensor ótico de reflexão difusa tem como desvantagem a pequena distância de 
detecção (alguns centímetros). Entretanto, para aplicação como sensor de proximidade, 
utilizada no protótipo, essa desvantagem não é significativa. Além disso, seu baixo custo e 
tamanho reduzido são fatores importantes para essa aplicação. 

2.1.2 Controle 

O controle, considerado o “cérebro” do RCG, é de responsabilidade de um 
microcontrolador ATmega328, pertencente à família AVR da ATMEL. Este dispositivo 
apresenta várias vantagens, tais como: versatilidade, compatibilidade e integração com 
inúmeros periféricos, modos específicos para redução do consumo de energia.  

Jácobo (2001) afirma que os microcontroladores são uma ferramenta significativa à 
solução do problema de controle dos robôs. O hardware determina o potencial de um robô 
executar uma determinada tarefa, mas o que permite realizá-la é o software. As ações 
executadas por um robô baseado em software podem ser modificadas simplesmente com a 
elaboração de um novo programa sem necessidade de modificações de hardware.  

Segundo Jácobo (2001), a grande variedade de famílias, tipos e até mesmo fabricantes 
de microcontroladores, torna difícil a escolha do microcontrolador correto para um 
determinado projeto. Para tal, é importante considerar aspectos como capacidade do 
microcontrolador e trabalho a ser realizado. Características de projeto, facilidade de aquisição 
no mercado e custo do produto em relação ao projeto são importantes pontos a serem 
observados. 
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De acordo com Lima (2010), a família de microcontroladores AVR apresenta ótima 
eficiência de processamento e núcleo compacto. Com uma estrutura RISC avançada, os 
microcontroladores AVR apresentam grande número de instruções. A arquitetura Harvard, 
voltada à programação compacta em linguagem C, permite um desempenho do núcleo de 8 
bits equivalente ao desenvolvido por microcontroladores de 16 bits. 

Acredita-se que a escolha do ATmega328, dentre os microcontroladores da família 
AVR, para o controle do RCG é uma ótima opção dentro do escopo deste trabalho. Esta 
escolha é suportada pelo fato do ATmega328 atender às características de hardware
necessárias e ainda possuir um ótima interface de desenvolvimento gratuita, com bibliotecas 
amplas e variadas.  

Conforme o datasheet, o ATmega328 possui 28 terminais, sendo que 23 estão 
disponíveis como entrada ou saída, podendo ser interligados aos demais circuitos. O 
microcontrolador ATmega328 possui seis modos para redução do consumo de energia e 
permite operações com velocidade de até 20 MHz. Esse modelo de AVR conta com uma 
memória FLASH programável in-system e memórias RAM e EEPROM, sendo que a última 
pode ser reescrita até 100 mil vezes, o que é ideal para o desenvolvimento de protótipos. 

2.1.2.1 Arquitetura HARVARD e estrutura RISC avançada 

De acordo com Souza (2002), a arquitetura Harvard, utilizada nos microcontroladores 
AVR, é um conceito mais recente que a Von-Neumann, utilizada em outros dispositivos, 
como por exemplo microcontroladores da família 8051. A arquitetura Harvard adveio da 
necessidade de maior velocidade de processamento nas aplicações microcontroladas. 

Conforme Matic (2003), na arquitetura Harvard, a memória de dados está separada da 
memória de programa, o que possibilita uma maior velocidade de processamento dos dados. 
A separação das memórias faz com que as instruções possam ser representadas por palavras 
maiores que 8 bits. Outra característica da arquitetura Harvard é possuir menor número de 
instruções do que a Von-Neumann, instruções essas, geralmente executadas apenas num único 
ciclo de clock. 

Segundo Souza (2002), os microcontroladores com arquitetura Von-Neumann utilizam 
uma tecnologia denominada CISC, que significa Complex Instruction Set Computer
(Conjunto Complexo de Instruções). Já os microcontroladores com a arquitetura Harvard 
utilizam uma tecnologia denominada RISC, que significa Reduced Instruction Set Computer
(Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções). Desta forma, os microcontroladores 
RISC possuem cerca de 35 instruções, quantidade muito menor que os microcontroladores 
CISC que podem possuir mais de 100 instruções.   
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O microcontrolador ATmega328 possui um conjunto com 131 instruções e ótima 
eficiência de processamento. Esta combinação de arquitetura Harvard e estrutura RISC 
avançada permite produzir códigos compactos, mesmo utilizando linguagens de alto nível, 
como a linguagem C. 

2.1.2.2 Características do ATmega328 

De acordo com o datasheet do ATmega328, o microcontrolador possui as seguintes 
características que merecem destaque: 

- 28 terminais no encapsulamento DIP, sendo 23 I/Os configuráveis; 
- 32 KB de memória Flash, 2 KB memória RAM e 1 KB de memória EEPROM; 
- 2 temporizadores/contadores de 8 bits e 1 de 16 bits; 
- frequência de operação de até 20 MHz; 
- 6 canais ADC com precisão de 10 bits e 6 canais PWM; 
- 6 modos de conversão de energia. 

2.1.2.3 Pinagem do ATmega328 

Conforme o datasheet do ATmega328, o microcontrolador possui a pinagem 
apresentada na Figura 11. 

FIGURA 11 - Pinagem do microcontrolador ATmega328. 
Fonte: ATMEL (2011) 
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2.1.2.4 Descrição funcional do ATmega328 

O ATmega328 possui 3 ports de dados (PortB, PortC e PortD), programáveis 
individualmente como entrada ou saída permitindo a utilização de 23 I/Os. A PortB possui 
8 I/Os (terminais 9, 10 e 14 ao 19), a PortC possui 6 I/Os (terminais 1 e 23 ao 28), e a PortD
possui 8 I/Os (terminais 2 ao 6 e 11 ao 13).  

O datasheet do componente afirma que o microcontrolador consegue fornecer uma 
corrente de até 40 mA por terminal, contudo recomenda não ultrapassar 100 mA por Port. A 
alimentação do microcontrolador deve ser aplicada aos terminais 7 (VCC), 8 e 22 (GND). A 
tensão nominal do ATmega328 é 5 VCC para se trabalhar com frequência máxima (20 MHz).  

O terminal 1 equivalente a PC6 corresponde ao reset do microcontrolador, contudo é 
possível utilizá-lo como de entrada/saída de dados habilitando-o. Os terminais 9 (PB6) e 10 
(PB7) podem ser utilizados como entrada/saída de um circuito de clock externo. 

2.1.2.5 Linguagens de programação 

Segundo Vieira Neto (2002) afirma que o uso de uma linguagem de programação é 
necessário para estruturar as instruções seqüencialmente de forma a ser seguida pelo 
microcontrolador.  

Pereira (2003), a programação em linguagem C é estruturada, ou seja, os programas são 
divididos em funções, independentes entre si, com o objetivo de realizar determinada tarefa. 
O uso da programação estruturada permite maior velocidade na criação de projetos, devido à 
facilidade de programação.  

A linguagem C permite que o programador preocupe-se mais com a programação da 
aplicação em si, já que o compilador assume tarefas como o controle e a localização das 
variáveis. Acredita-se que a linguagem C é ideal para ser utilizada na programação do 
microcontrolador ATmega328 responsável pelo controle do RCG.  

Características como uso da programação estruturada, altamente vantajosa na 
programação de microcontroladores, permite uma construção mais simples e clara do 
software de aplicação. Ainda o fato dos microcontroladores ATMEL possuírem, no AVR 
Studio, uma ótima interface de desenvolvimento com bibliotecas amplas e variadas ratifica o 
uso da linguagem C. 
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2.1.3 Acionamento 

No acionamento, responsável pela locomoção e corte da grama, são utilizados motores 
de corrente contínua. Com base no projeto desenvolvido por Bissoli e Esteves (2004), 
identificou-se a necessidade de utilizar três motores. 

Na locomoção utilizam-se dois motores CC com caixa de redução e rotação reversível. 
Faz necessário o uso de drivers para o acionamento dos motores de locomoção. Estes drives
tem a função de amplificar o sinal de controle, assim possibilitando o acionamento dos 
motores. No processo de corte de grama, utiliza-se um motor CC sem caixa de redução e sem 
necessidade de reversão. 

 A utilização de dois motores para locomoção possibilita o controle individual de cada 
roda e aumenta a possibilidade de execução de manobras. Estes dois motores, usados para 
locomoção, possuem caixas de redução por engrenagens acopladas ao eixo do motor, que 
proporcionam torque significativo e velocidade constante. 

2.1.3.1 Motor de corrente contínua 

Segundo Pazos (2002), as duas partes básicas que formam os motores de corrente 
contínua são estator e rotor. O estator, parte fixa do motor, tem como função produzir um 
campo magnético constante. Já o rotor ou armadura, parte rotatória, é formado por um 
bobinado através do qual circula a corrente elétrica contínua.   

Brasil (2005) afirma que o motor de corrente contínua somente operará com máxima 
potência e velocidade quando for alimentado com a tensão específica para operar; porém pode 
ser utilizado com tensões menores quando se deseja reduzir sua velocidade ou sua potência. 
Entretanto, não é recomendada a utilização com tensão maior da nominal por um longo 
período, pois isso gera aquecimento podendo danificar ou mesmo queimar o motor. A 
corrente de operação do motor de corrente contínua, e consequentemente a velocidade de 
rotação quando o alimentamos com uma determinada tensão, dependerá do esforço ou força 
que está exercendo no momento.  

Segundo Brasil (2005), sem possuir carga (com o eixo livre) o motor pode atingir a 
velocidade máxima, contudo essa cairá à medida que o esforço aumentar. A potência do 
motor de corrente contínua está diretamente relacionada com o produto da tensão pela 
corrente. Conhecer a potência, bem como corrente e tensão é fundamental para um correto 
dimensionamento do circuito de controle. É importante que os transistores que controlam os 
motores possuam a capacidade de corrente suficiente para acioná-los. 
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2.1.3.2 Driver do motor de corrente contínua 

De acordo com Pazos (2002), projetados para operar com baixas potências, a fim de 
serem mais econômicos e estáveis, os sistemas de controle necessitam amplificar os sinais de 
controle ou de comando sobre os atuadores. Em outras palavras, amplificar os sinais significa 
aumentar sua potência, a taxa de transmissão de energia. 

Pazos (2002) afirma que para realizar a função de amplificar os sinais utilizam-se 
circuitos chamados interfaces de potência. Um driver, como apresenta a Figura 12, é um 
destes circuitos utilizados para amplificar um sinal digital de baixa potência. A utilização 
desta interface de potência permite ativar ou desativar um motor, que trabalhe com maiores 
níveis de energia (potência) do que a fornecida pelo circuito de controle.  

FIGURA 12 - Funcionamento do driver. 
Fonte: Adaptado de Pazos (2002) 

Para o acionamento dos dois motores, responsáveis pela locomoção, são utilizados 
drivers do tipo on/off, com a função de acionar ou desligar os motores. Foram utilizados dois 
drivers em cada um dos motores CC, desta forma permitindo o controle do sentido de rotação. 

Segundo Pazos (2002), o driver on/off, visto na Figura 13, utiliza como princípio o 
chaveamento de um transistor. Este dispositivo recebe como entrada um sinal digital, e 
fornece tensão e corrente necessárias para o acionamento do motor.  

FIGURA 13 - Driver de acionamento on/off. 

DRIVER ATUADOR 
(MOTOR) 

INTERFACE 
DE SAÍDA 
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Como mostra a Figura 13, o transistor Q funciona como chave, trabalhando em corte ou 
em saturação. Este dispositivo permanece em corte quando a tensão na entrada for 0 VCC

(nível lógico baixo), mas comuta para saturação quando a tensão na entrada for 5 VCC (nível 
lógico alto), fechando contato de um relé e assim acionando o motor.  

A aplicação deste driver permite somente ligar ou desligar um motor. Quando se deseja 
alterar o sentido de rotação do motor é necessário outro driver ou outra configuração que 
altere a polaridade da tensão aplicada no motor. Conforme Pazos (2002), um circuito muito 
utilizado para controle de velocidade e sentido de rotação dos motores de corrente contínua é 
a ponte H. 

No caso do acionamento do RCG é necessário somente o acionamento do motor; não há 
necessidade de variar a velocidade, portanto optou-se em utilizar um circuito do tipo on/off
que supre as exigências do projeto. 

A solução de controle do sentido de rotação implementada no RCG foi o uso de relés 
para chaveamento individual de cada terminal do motor, como visto na Figura 14. Alterando-
se a tensão aplicada em cada terminal do motor inverte-se a polaridade e o sentido da 
corrente, e consequentemente o sentido de rotação do motor.   

FIGURA 14 - Driver de acionamento on/off com controle do sentido de rotação. 

Quando a tensão na entrada dos transistores Q1 e Q2 for a mesma (apresentarem o 
mesmo estado lógico), o motor estará desligado. Já, quando a tensão na entrada do transistor 
Q1 for 0 VCC (nível lógico baixo) e a tensão na entrada do transistor Q2 for 5 VCC (nível 
lógico alto), o motor estará ligado e apresentará um sentido de rotação. Invertendo-se os 
níveis lógicos, o motor apresentará um sentido de rotação oposto ao caso anterior. 

O motor de corrente contínua responsável pelo corte da grama não utiliza driver de 
acionamento, sendo acionado quando o robô for ligado.  
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2.2 MODELOS COMERCIAIS DE ROBÔS CORTADORES DE GRAMA 

O protótipo de Robô Cortador de Grama, desenvolvido nesta monografia, não é algo 
inovador. Os RCGs estão disponíveis no mercado há algum tempo, principalmente nos 
Estados Unidos. 

Foram analisadas características estruturais, sensoriamento e locomoção dos seguintes 
modelos comerciais de RCGs: LB1200 Spyder, fabricado pela LawnBott pelo valor de 
US$ 1.199,00. Robomow RL850, fabricado pela Friendly Robotic a um custo de 
US$ 2.049,99; AutoMower 220 AC, produzido pela Husqvarna e comercializado por 
US$ 2.339,95. 

O modelo LB1200 Spyder utiliza de apenas uma lâmina para o corte de grama. Durante 
a operação, o robô corta a grama na área delimitada pela pavimentação, cercas ou muros. O 
LB1200 Spyder tem como princípio de funcionamento o deslocamento randômico, quando 
detecta que não existe grama ou encontra um obstáculo, ele muda de trajetória de maneira 
aleatória e recomeça a cortar a grama em uma nova direção. Como sensores, são utilizadas 
chaves fins de curso e seis “sensores de grama”, de patente da LawnBott, os quais não são 
melhor detalhados pelo fabricante. 

O robô Robomow RL850 possui três pequenas lâminas para o corte da grama. Antes de 
acionar o robô, é necessário colocar um fio pequeno, chamado fio de perímetro, em torno da 
área que se deseja que a grama seja cortada ou em quaisquer outras áreas onde não se deseja 
que o cortador possa entrar. O fio deve ser conectado a uma estação base, que tem como 
função gerar um sinal de baixa tensão. O sinal cria um muro virtual, mantendo-o dentro do 
gramado e impedindo-o de atravessar. Os pára-choques dianteiro e traseiro são equipados com 
chaves fins de curso, que serão ativadas caso o cortador se choque com algum obstáculo. 

O modelo AutoMower 220AC tem a peculiaridade de utilizar uma lâmina em forma de 
disco para o corte da grama. Similarmente ao modelo Robomow RL850, a área é delimitada 
com fio de perímetro. Como princípio de deslocamento, utilizam-se 3 métodos diferentes: 
irregular, acompanhando o fio de perímetro e com variação de ângulos ao redor do fio de 
perímetro.  

O Quadro 1 apresentada um resumo das características e preços dos modelos analisados, 
de modo a fornecer um panorama geral deste produto em âmbito de mercado. 
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Equipamento Fabricante Características Preço 
(p/ EUA) Foto 

LB1200 
Spyder LawnBott 

 Deslocamento 
randômico. 

 Possui sensor 
patenteado de 
detecção de 
grama. 

US$ 1.199,00

Robomow 
RL850 

Friendly 
Robotics 

 Limitação da 
área com fio 
eletrizado. 

 Fim de curso 
para proteção 
por contato. 

US$ 2.049,99

AutoMower 
220 AC Husqvarna

 Limitação da 
área com fio 
eletrizado. 

 Lâmina para 
corte da grama, 
em formato de 
disco. 

US$ 2.339,95

QUADRO 1 - Modelos comerciais de Robôs Cortadores de Grama. 
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3 METODOLOGIA 

Canto (2005) afirma que pesquisa é a indagação, investigação ou estudo dirigido, com o 
fim de estabelecer fatos ou princípios relativos para aquisição de um determinado 
conhecimento, que propicie a solução de problemas teóricos, práticos e/ou operativos.  

Segundo Canto (2005), do ponto de vista da sua natureza, este trabalho pode ser 
considerado uma pesquisa aplicada, pois objetiva obter conhecimentos para a solução de um 
problema específico. Quanto à forma de abordagem do problema, o trabalho pode ser 
considerado uma pesquisa qualitativa, pois considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito; ou seja, não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, visto que 
o ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados, e o pesquisador é o instrumento 
chave. 

A automatização do processo de corte de grama de pequenos ambientes pelo 
desenvolvimento de um Robô Cortador de Grama pode ser considerada uma pesquisa 
experimental. Na pesquisa experimental se lida com um evento controlado, pois se pode 
determinar um objeto de estudo, bem como selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo, e 
ainda definir as formas de controle e de observação dos efeitos que as variáveis produzem no 
objeto.  

3.1 MÉTODOS 

Canto (2005) afirma que conhecimento é a técnica para comprovação de um fato, uma 
realidade, uma entidade ou propriedade de um objeto, contudo, o termo “comprovação” deve 
ser entendido como um procedimento que permite a descrição, o cálculo ou a previsão do 
objeto. 

No desenvolvimento deste projeto, utiliza-se do conhecimento científico porque é 
racional, sistemático e pretende revelar aspectos da realidade. Segundo Canto (2005), método 
é o conjunto de processos empregados na investigação para obter-se a solução do problema.  

3.2 MATERIAIS 

Os materiais utilizados nesta monografia, em sua maioria, foram facilmente obtidos, 
sendo adquiridos em Florianópolis, Caxias do Sul/RS ou através de lojas na Internet.  
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Os materiais utilizados no RCG podem ser classificados como materiais reaproveitados 
do protótipo do RAP e materiais adquiridos para este projeto, assim como detalhado na 
seção 6.3.1. A reutilização de materiais reduz o custo de desenvolvimento do projeto, contudo 
não reduz o custo final do protótipo, pois os seus custos são inclusos no cálculo do custo final 
de fabricação. 

Os principais materiais reutilizados são componentes estruturais e eletromecânicos, 
como a estrutura em acrílico e os três motores CC. Reaproveitaram-se, ainda, circuitos 
eletrônicos, como os sensores de proximidade infravermelhos e adaptou-se o circuito de 
acionamento do RAP.  

Os componentes eletroeletrônicos foram adquiridos no comércio local da Grande 
Florianópolis, nos seguintes locais: Eletro Parts Componentes Eletrônicos, Eletrônica Radar, 
Eletrônica Yama e Mundial Componentes Eletrônicos. As placas de circuito impresso dos 
sensores de proximidade infravermelhos e circuito de acionamento foram fabricadas pela Kiki 
Circuitos em Caxias do Sul/RS.  

Os componentes estruturais foram fabricados sob medida, em Caxias do Sul/RS. A 
estrutura em acrílico do protótipo, reutilizada do projeto do RAP, foi fabricada pela Acrilys 
do Brasil. As duas rodas dianteiras, a roda livre traseira, a lâmina para o corte da grama e a 
proteção plástica para lâmina, também adaptada do TCC do CSTAI, foram fabricadas pelo 
amigo e professor de tornearia do SENAI/RS, Vanderlei Guerra. Os demais componentes 
estruturais e eletromecânicos foram adquiridos em lojas de peças e ferragens, na Grande 
Florianópolis e em Caxias do Sul/RS. 

Os motores CC com caixa de redução, utilizados na locomoção, foram adquiridos 
através da loja Tato Equipamentos Eletrônicos na Internet. O kit de desenvolvimento para o 
microcontrolador ATmega328 foi adquirido na loja online do site Brasil Robotics. 

3.3 ESTRUTURAÇÃO 

Como citado na Fundamentação Teórica, de acordo com Cetinkunt (2008) para 
obtenção de um protótipo funcional de um dispositivo controlado por computador embutido é 
necessário que o mesmo seja constituído por sistemas mecânicos, elétricos e de controle 
computacional. 

De acordo com Jácobo (2001), para que um robô seja de fato considerado um robô 
autônomo móvel é necessário possuir certa autonomia mecânica, energética e de controle. 
Ainda conforme estudos realizados por Bissoli e Esteves (2004), para elaboração de um 
protótipo de um Aspirador de Pó Robô como Trabalho de Conclusão de Curso, os projetos 
robóticos podem ser divididos em subgrupos: mecânico, eletroeletrônico e controle 
microcontrolado. 



41 

Com base nas ideias de Cetinkunt (2008), Jácobo (2001) e Bissoli e Esteves (2004) 
estruturou-se o diagrama, apresentado na Figura 15, definindo eixos de implementação a 
serem seguidos visando uma melhor organização do trabalho. 

FIGURA 15 - Eixos de implementação. 

O eixo Gestão está presente em todas as etapas do projeto. A Gestão é responsável pelo 
planejamento e controle nas etapas de projeto e implementação, bem como pela conexão entre 
os eixos de desenvolvimento.    

O eixo Estrutura e Mecânica é responsável pelo projeto e implementação de todos os 
elementos eletromecânicos, desde a definição do layout e tipo de material utilizado até a 
definição de componentes mecânicos e respectivos acionamentos eletromecânicos. 

O eixo Eletrônica envolve o projeto, implementação e testes dos circuitos eletrônicos de 
alimentação, sensoriamento, controle e acionamento; através da elaboração dos esquemáticos, 
montagem de protótipos para testes, elaboração de layouts e desenvolvimento das placas de 
circuito impresso.  

Será de responsabilidade do eixo Programação interpretar as informações recebidas pelo 
sensoriamento, processá-las gerando saídas que equivalem a acionamentos dos motores e 
desta forma elaborar um algoritmo que permita gerar respostas a eventos. 

Conforme ideias proposta por Cetinkunt (2008), foram elaborados os diagramas de 
blocos e processo de funcionamento, apresentados nas Figuras 2 e 3, e o diagrama de eixos de 
implementação, conforme mostra a Figura 15.  

Quando são aplicadas as subdivisões (Sensoriamento, Controle, Acionamento e 
Alimentação) obtidas através do conceito de processo de funcionamento no diagrama que 
propõe eixos de implementação (Estrutura e Mecânica, Eletrônica e Programação) obtém-se 
um diagrama estrutural, como mostra a Figura 16, descrevendo todos os sistemas e 
subsistemas abordados no projeto. 

ROBÔ 
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DE GRAMA

GESTÃO 

ESTRUTURA  
E  

MECÂNICA 
ELETRÔNICA PROGRAMAÇÃO
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O diagrama estrutural é utilizado nesta monografia como base para descrever cada uma 
das etapas de projeto e de implementação do Robô Cortador de Grama dentro de cada um dos 
eixos propostos. 

FIGURA 16 - Diagrama estrutural. 
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4 PROJETO DO PROTÓTIPO 

Como já mencionado, o desenvolvimento do Robô Aspirador de Pó serviu como base 
para a elaboração do Robô Cortador de Grama. O RAP deslocava-se sem assistência de 
navegação humana, evitando colisões através da detecção de obstáculos por quatro sensores 
de proximidade infravermelhos (dois frontais e dois traseiros). O robô era controlado por um 
microcontrolador PIC16F84A, responsável por gerenciar os sistemas eletrônicos e mecânicos. 

Além da experiência adquirida na elaboração do TCC do CSTAI, neste projeto foram 
reutilizados componentes estruturais e mecânicos, e circuitos. Esta escolha justifica-se pelo 
fato destes componentes e circuitos apresentarem um desempenho satisfatório, bem como 
propiciam redução significativa nos custos de desenvolvimento do protótipo. 

O corpo do robô (estrutura física em acrílico) e os sensores de proximidade 
infravermelhos, entre outros, são exemplos de componentes que apresentaram bons 
resultados, e por isso foram mantidos neste projeto. Entretanto, foram efetuadas modificações 
significativas em relação ao Robô Aspirador de Pó como, por exemplo, no circuito de 
controle, no qual substituiu-se o microcontrolador PIC16F84A por um ATmega328. 

4.1.1 Projeto estrutural e mecânico 

Considerando o diagrama estrutural do RCG constatou que o eixo Estrutura e Mecânica 
deveria ser desenvolvido antes dos demais eixos (Eletrônica e Programação). Contudo, esse 
eixo está presente ao longo de todo projeto, isto porque quando se desenvolve um protótipo 
são necessários ajustes ou alterações em função de outros fatores.  

4.1.1.1 Projeto da estrutura física e projeto eletromecânico 

Fabricada em acrílico, a estrutura física do Robô Aspirador de Pó, apresentada na 
Figura 17, serviu como base no desenvolvimento da estrutura do Robô Cortador de Grama. 
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FIGURA 17 - Estrutura física do Robô Aspirador de Pó. 

As principais características consideradas para a escolha deste material foram a leveza, 
a rigidez e a deformação elástica do acrílico, assim apresentando uma boa relação peso x 
resistência. A escolha do acrílico como material para construção de um robô é bastante 
interessante quando se considera a possibilidade de uma adequação para transformação do 
protótipo em produto pela viabilidade de reciclagem do material. Além disso, a transparência 
que o acrílico proporciona poderia ser considerada um diferencial mercadológico para o 
produto. 

O formato estrutural (layout) do robô possui grande influência na sua performance 
(deslocamento x consumo de energia elétrica) para executar o corte da grama, que é o 
objetivo do RCG. Para tal, utilizou-se no projeto um formato cilíndrico, que permite 
facilidade de deslocamento e aumenta a possibilidade de executar manobras através do 
controle de trajetórias e rotações.  

Alguns layouts permitiriam maior facilidade de construção, contudo, teoricamente seria 
possível construir o robô em qualquer formato. Os fatores que limitariam a definição de 
algum deles seriam a maior complexidade de sensoriamento e/ou de controle, o maior 
consumo de energia, ou até mesmo ineficiência na execução da tarefa de corte de grama. 

Para facilitar a análise e discussão do projeto da estrutura física e eletromecânica pode-
se dividir o protótipo proposto em três níveis, sendo que somente o primeiro nível sofre 
alterações em relação aos elementos reutilizados do projeto do Robô Aspirador de Pó. 
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O primeiro nível é composto: pelos motores CC utilizados para locomoção, melhor 
detalhados na seção 4.1.1.2.a, sendo estes componentes os mesmos utilizados no projeto do 
Robô Aspirador de Pó; pelas rodas e pela lâmina responsável pelo corte da grama, sendo estes 
elementos fabricados sob medida para o RCG; e por uma coifa, adaptada permitindo sua 
reutilização com a função modificada para proteção. 

O segundo nível, o corpo do robô propriamente dito, é formado por uma estrutura 
cilíndrica em acrílico. Esta estrutura possui uma parede lateral com 165 mm de altura 
encaixada em duas tampas (superior e inferior) também de acrílico com 347 mm de diâmetro, 
unidas fisicamente por meio de cinco parafusos. As dimensões foram determinadas mantendo 
uma proporcionalidade considerando os itens contidos nessa estrutura. 

No centro dessa estrutura cilíndrica, como mostra a Figura 18, encontra-se o terceiro 
motor CC, melhor detalhado na seção 4.1.1.2.b. Este motor foi utilizado no RAP para 
aspiração, enquanto neste projeto é responsável pela rotação da lâmina de corte da grama.  

FIGURA 18 - Segundo nível do RCG. 

No terceiro nível, encontram-se as placas de sensoriamento, controle, acionamento e 
alimentação, bem como a bateria recarregável, responsável pela alimentação do RCG, 
localizada acima do centro de gravidade.  

Como mostra a Figura 19, o terceiro nível possui a cobertura de uma cúpula de acrílico, 
com 154 mm de altura, possui uma base com o mesmo diâmetro do corpo do robô e 138 mm 
de diâmetro em sua extremidade superior. Essa estrutura de acrílico tem como função 
proteger as placas contra possíveis interferências do ambiente.  
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FIGURA 19 - Terceiro nível do robô. 

As placas estão localizadas em um nível diferente em relação ao corpo do RCG para sua 
proteção e para reduzir o contato com grama e/ou sujeira produzida pelo processo de corte da 
grama.  

4.1.1.2 Acionamento eletromecânico 

No acionamento do RCG são utilizados três motores de corrente contínua, sendo dois 
motores na locomoção e um terceiro para o processo de corte da grama. 

a) Locomoção 

São utilizadas três rodas para o deslocamento do RCG, assim como no projeto do RAP: 
duas dianteiras e uma traseira. As duas rodas dianteiras, responsáveis pela locomoção e 
rotação, possuem um diâmetro de 68 mm e 30 mm de espessura. A roda traseira é do tipo 
livre, utilizada apenas para manutenção da estabilidade do robô, possui diâmetro de 38 mm e 
16 mm de espessura. 

Cada roda dianteira foi fixada a um motor de 5 VCC com rotação reversível, o que 
permite controle individual de cada roda e aumenta a possibilidade de executar manobras. Os 
dois motores estão dentro de caixas de redução por engrenagens, vista na Figura 20, que 
proporcionam velocidade constante de 35 rpm (sem carga) e um torque significativo de 
1,2 kgf/cm.  
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FIGURA 20 - Caixa de redução com motores de locomoção. 

As três rodas utilizadas neste projeto não são as mesmas do RAP, devido ao fato da 
diferença de terreno que cada tipo de robô se desloca.  

b) Corte da grama 

Para movimentar a lâmina responsável pelo corte da grama foi utilizado um motor de 
corrente contínua de 12 V, do mesmo modelo usado na refrigeração de automóveis. O motor, 
posicionado no segundo nível do RCG, encontra-se revestido por uma estrutura plástica para 
proteção do mesmo. Esta estrutura possui 115 mm de altura e ocupa uma área com 215 mm 
de diâmetro, no centro da estrutura cilíndrica do robô, como mostra a Figura 21. 

FIGURA 21 - Detalhe no motor de rotação da lâmina para corte da grama. 

Ao eixo do motor será fixada uma lâmina, responsável pelo efetivo corte da grama, com 
comprimento de 162 mm e 31 mm de largura na parte central e 19 mm de largura nas 
extremidades. A lâmina de corte da grama está posicionada a uma altura de 10 mm do chão. A 
lâmina para o corte da grama está protegida por uma coifa posicionada a 19 mm de altura do 
chão. A coifa possui 167 mm de diâmetro de base e 52 mm de altura. 
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4.1.2 Projeto eletrônico 

Neste projeto, assim como no RAP, utilizou-se do software de simulação ISIS Proteus 
para o projeto eletrônico e simulação dos circuitos. 

4.1.2.1 Alimentação 

O circuito de alimentação é responsável pelo fornecimento de energia elétrica para os 
circuitos de sensoriamento, controle e acionamento do RCG. Por ser um dispositivo autônomo 
não pode sofrer limitações pelo uso de conexões físicas (como fios). Portanto, é necessário 
que a alimentação seja feita por meio de bateria.  

a) Fonte de alimentação 

Todos os circuitos foram alimentados por uma bateria recarregável, que fornece uma 
tensão 12 VCC e possui capacidade de corrente de 2,3 Ah. A bateria, localizada dentro da 
cúpula cilíndrica, possui 60 mm de altura, 180 mm de largura e 35 mm de profundidade.  

Os circuitos desenvolvidos para o RCG necessitam de 5 VCC de tensão de alimentação, 
porém necessita-se da tensão de 12 VCC para o motor de corte da grama e para o chaveamento 
dos relés de acionamento dos motores de locomoção, desta forma, trabalha-se com duas 
tensões. Os 12 VCC foram fornecidos diretamente pela bateria, já a tensão de 5 VCC é obtida 
utilizando-se o regulador de tensão 7805, como mostra o diagrama elétrico da Figura 22.    

FIGURA 22 - Diagrama elétrico da fonte de alimentação. 
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Como apresentado pelo diagrama elétrico da Figura 22, o fechamento de um dos 
contatos da chave NA da chave liga/desliga aciona o motor de corte de grama através do 
fornecimento de 12 VCC, provenientes da bateria recarregável. O fechamento do outro contato 
NA fornecerá energia elétrica para o circuito de alimentação.  

De forma paralela são produzidas duas saídas de alimentação. A tensão de 12 VCC

servirá para chaveamento dos relés de acionamento dos motores de locomoção, enquanto a 
tensão de 5 VCC, utilizada como alimentação dos circuitos, é obtida pela redução da tensão da 
bateria utilizando-se de um regulador de tensão 7805, identificado por U1.  

Os capacitores C1, C2 e C3 são utilizados como filtro para o regulador 7805. O resistor 
R1 serve para limitar a corrente do LED representado por D1. O LED tem como objetivo a 
sinalização do funcionamento da fonte de alimentação. Utiliza-se um segundo diodo, D2, no 
sentido reverso para que o capacitor eletrolítico da saída do regulador de tensão não se 
descarregue nos pontos de baixa corrente do circuito integrado, danificando-o. 

b) Carregador de bateria 

Para recarregar a bateria 12 VCC do RCG utilizou-se um carregador de bateria externo 
projetado pelo autor para outra aplicação e adaptado para o uso neste projeto. O carregador de 
baterias foi armazenado em um gabinete, apresentado na Figura 23. 

FIGURA 23 - Carregador de bateria.  

De forma constante, o carregador de bateria externo fornece uma tensão contínua de 
13,75 VCC para carregamento da bateria, como mostra a Figura 24. 
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FIGURA 24 - Diagrama elétrico do carregador de bateria. 

Para fornecer uma tensão regulada utiliza-se uma configuração com um regulador de 
tensão LM317 (U1) e dois resistores (R2 = 220Ω e R3 = 2k2Ω), como mostra a Figura 24, 
bem como o carregador inclui um indicador através de um LED.  

4.1.2.2 Sensoriamento 

No sensoriamento são utilizados sensores óticos de reflexão difusa. Os sensores óticos 
de reflexão difusa são bastante eficientes para detecção de obstáculos que se interponham ao 
deslocamento, principalmente por não haver preocupação com uma medida precisa de 
distância, mas sim com a presença de obstáculos.  

a) Sensores de proximidade infravermelhos 

O sensor de proximidade infravermelho, utilizado no projeto do RAP, é um exemplo de 
sensor ótico de reflexão difusa que apresentou um bom desempenho, e por isso foi mantido 
neste projeto.  

No Robô Aspirador de Pó, foram utilizados quatro sensores de proximidade 
infravermelhos, sendo dois na parte frontal e dois na parte traseira, nos lados direito e 
esquerdo. Neste projeto, serão reutilizados os mesmos quatros sensores, porém em posições 
diferentes, dois sensores na parte frontal e um sensor em cada lateral. 

O diagrama elétrico do circuito do sensor de proximidade infravermelho é apresentado 
na Figura 25. 
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FIGURA 25 - Diagrama elétrico do sensor de proximidade infravermelho. 

Neste sensor infravermelho, alimentado com 5 VCC, o emissor é representado pelo diodo 
D3, enquanto o receptor é representado pelo fotodiodo D2. Como emissor e receptor 
encontram-se próximos e paralelos um ao outro, quando ocorre uma limitação ao 
deslocamento do robô, a luz emitida reflete neste e volta para ser captada pelo receptor, 
conduzindo assim o fotodiodo D2.  

Esse circuito utiliza-se de uma interface dedicada, que consiste num laço enganchado. O 
integrado LM567 gera um sinal que controla o transistor 2N2222 determinando a freqüência 
no diodo emissor D3. A malha só fecha caso o sinal recebido pelo fotodiodo D2 estiver na 
mesma faixa espectral do sinal enviado pelo diodo D3; desta forma evita-se que sinais 
externos interfiram no correto funcionamento do sensor. 

Quando a limitação ao percurso é detectada pelo sensor infravermelho o LED D1 é 
aceso, através do transistor BC558 que funciona como chave. Ao mesmo tempo, o coletor do 
transistor fornece um sinal que será lido pelo microcontrolador ATmega328. A distância do 
sensor de proximidade não é fixa, o uso do infravermelho faz com que ela varie com a 
luminosidade do ambiente, podendo essa ser potencializada pelo uso de lentes. 

Os sensores de proximidades infravermelho serão conectados ao PortB, sendo os 
terminais PB0 e PB1 são responsáveis pelo sensoriamento do lado direito, já PB3 e PB5, pelo 
sensoriamento do lado esquerdo do RCG. 
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4.1.2.3 Acionamento eletromecânico 

Constituem o acionamento eletromecânico: o motor responsável pelo corte da grama, os 
motores de locomoção e os drivers de acionamento dos motores de locomoção. 

a) Locomoção 

Como já mencionado, o RCG possui duas rodas dianteiras, estando fixado a cada uma 
delas um motor de 5 VCC, assim permitindo o controle individual de cada um delas. Existe, 
ainda, na parte traseira do robô, uma roda livre apenas para manutenção da estabilidade.  

Para o acionamento dos dois motores responsáveis pela locomoção do RCG, assim 
como no Robô Aspirador de Pó, utilizam-se drivers do tipo on/off. O driver on/off permite o 
chaveamento individual de cada terminal do motor, de forma a inverter a tensão aplicada 
assim alterando a polaridade e o sentido da corrente e, consequentemente, o sentido de 
rotação do motor.   

A solução de controle de rotação implementada foi o uso de relés para chaveamento 
individual de cada terminal do motor, como mostra o diagrama elétrico de acionamento, visto 
na Figura 26.  

FIGURA 26 - Diagrama elétrico de acionamento dos motores de locomoção. 

Os drivers dos motores CC são alimentados com duas tensões diferentes: 5 VCC

fornecida pelo circuito de alimentação e 12 VCC fornecida pela bateria recarregável.  
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Os sinais de controle, enviados pelo microcontrolador ATmega328 para acionamento 
dos drivers, são isolados eletricamente, através dos optoacopladores 4N25, sendo estes 
representados no diagrama elétrico como U1, U2, U3 e U4. Os resistores R1, R3, R5 e R7 
limitam a corrente na entrada optoacopladores U1, U2, U3 e U4, respectivamente.  

O uso dos optoacopladores tem como função isolar eletricamente o circuito de controle 
do circuito de acionamento, bem como evitar possíveis problemas de mau funcionamento do 
circuito de controle causados por interferência gerada pelos motores.  

Os resistores R2, R4, R6 e R8 limitam a corrente de base dos transistores Q1, Q2, Q3 e 
Q4, respectivamente. Estes funcionam como chave, trabalhando em corte e saturação. Estes 
dispositivos permanecem em corte quando a tensão na base for 0 VCC e em saturação quando 
a tensão na base for 5 VCC.  

São utilizados 4 diodos inversamente polarizados, identificados como D1, D2, D3 e D4, 
em paralelo às bobinas dos relés RL1, RL2, RL3 e RL4 como proteção para os transistores. 
Quando os relés são desligados a energia armazenada nos mesmos é descarregada pelos 
diodos.  

Quando os terminais PD2 e PD3 do microcontrolador estiverem em nível lógico alto, a 
tensão de saída dos relés RL1 e RL2 será 0 VCC, desta forma o motor esquerdo estará parado. 
Analogamente, quando os terminais PD4 e PD5 do ATmega328 estiverem em nível lógico 
alto, a tensão de saída dos relés RL3 e RL4 será 0 VCC, desta forma o motor esquerdo também 
estará parado. Portanto, quando a tensão for a mesma nos quatro terminais (PD2, PD3, PD4 e 
PD5) o RCG encontrar-se-á parado.  

Se os terminais PD2 e PD4 do ATmega328 estiverem em nível lógico baixo, a tensão de 
saída dos relés RL1 e RL3 será 5 VCC; e se os terminais PD3 e PD5 do microcontrolador 
estiverem em nível lógico alto, tensão de saída dos relés RL2 e RL4 será 0 VCC, assim sendo 
os dois motores estarão ligados e o protótipo locomover-se-á para frente.  

Invertendo-se os níveis lógicos, consequentemente invertem-se as tensões de saída dos 
relés, ou seja, se os terminais PD3 e PD5 do ATmega328 estiverem em nível lógico baixo, a 
tensão de saída dos relés RL1 e RL3 será 5 VCC; e se os terminais PD2 e PD4 do 
microcontrolador estiverem em nível lógico alto, a tensão de saída dos relés RL2 e RL4 será 
0 VCC, assim sendo os dois motores estarão ligados e o robô locomover-se-á para trás. 

O RCG girará para a direita quando o motor esquerdo for desligado e o motor direito for 
acionado para frente. Isto se dá quando os terminais PD2 e PD3 do microcontrolador 
estiverem em nível lógico alto, portanto a tensão de saída dos relés RL1 e RL2 será 0 VCC, 
assim desligando o motor esquerdo. Complementarmente, o terminal PD4 do ATmega328 
estará em nível lógico baixo, assim a tensão de saída do relé RL3 será 5 VCC; bem como o 
terminal PD5 estará em nível lógico alto, assim tensão de saída do relé RL4 será 0 VCC, e o 
motor estará girando para frente, bem como o robô para a direita. 

De forma análoga quando os terminais PD3, PD4 e PD5 estiverem em nível lógico alto, 
o motor direito estará desligado e o motor esquerdo estará girando para frente, desta forma o 
RCG girará para a esquerda. 
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b) Corte da grama  

Uma lâmina, melhor detalhada na seção 5.1.1.2.b, acoplada a um motor de corrente 
contínua 12 V, com 30 W de potência, é responsável pelo corte da grama. Este motor, 
localizado no segundo nível do corpo do robô, é o mesmo motor utilizado no processo de 
aspiração do RAP.  

Para o acionamento do motor não é utilizado um driver, a tensão de alimentação é 
fornecida diretamente pela bateria de 12 V. Como no projeto utiliza-se uma chave liga/desliga 
com dois contatos NA, o motor CC será acionado quando o RCG for ligado, como mostra a 
Figura 27.  

FIGURA 27 - Diagrama elétrico de acionamento do motor de corte de grama. 

Enquanto o fechamento de um dos contatos da chave liga/desliga permitirá o 
acionamento do motor de corte de grama através do fornecimento 12 VCC, provenientes da 
bateria recarregável, o fechamento do outro contato fornecerá energia elétrica para o circuito 
de alimentação.  

4.1.2.4 Controle 

No Trabalho de Conclusão do CSTAI, utilizou-se o microcontrolador PIC16F84A, para 
controle do Robô Aspirador de Pó, que apresentou um comportamento satisfatório para aquela 
aplicação.  

Para o desenvolvido do circuito de controle do RCG foi escolhido um microcontrolador 
ATmega328. A família AVR possui grande variedade de microcontroladores, portanto para 
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escolha deste modelo analisaram-se desde exigências do projeto e tarefa a ser realizada, até 
mesmo capacidade de processamento, custo e facilidade de aquisição no mercado. 

No desenvolvimento do Robô Cortador de Grama, ao contrário do projeto do RAP, 
optou-se por utilizar um kit de desenvolvimento para o microcontrolador ATmega328, visto 
na Figura 28, e desta forma implementar um circuito de controle. O uso desta plataforma 
facilita o processo de programação e gravação do microcontrolador.  

FIGURA 28 - Kit de desenvolvimento do microcontrolador ATmega328. 

Uma síntese do diagrama elétrico do circuito de controle pode ser visto na Figura 29. Na 
verdade, são apresentadas de forma sintética as principais conexões do microcontrolador 
ATmega328 com demais circuitos. 

FIGURA 29 - Diagrama elétrico de controle. 

A alimentação do microcontrolador ATmega328 é aplicada aos terminais 7 (VCC), 8 e 
22 (GND). Os terminais 9 (PB6/XTAL1) e 10 (PB7/ XTAL2) são conectados a um cristal de 
quartzo de 16 MHz presente no kit de desenvolvimento, empregado como fonte de clock. Ao 
terminal 1 (PC6/Reset), está conectada uma chave de contato NA, e esta conectada ao GND, 
desta forma se o contato da chave for fechado uma tensão 0 VCC será aplicada ao terminal e o 
microcontrolador será reinicializado. 
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No PortD, os terminais 4 (PD2), 5 (PD3), 6 (PD4) e 11 (PD5), serão conectados ao 
circuito de acionamento dos motores responsáveis pela locomoção. Os terminais PD2 e PD3 
são responsáveis pelo controle do motor esquerdo, assim como PD4 e PD5 controlam o 
acionamento do motor direito. 

No PortB, os terminais 14 (PB0), 15 (PB1), 17 (PB3) e 19 (PB5), serão conectados aos 
sensores de proximidade infravermelho do RCG. O sensor lateral direito está conectado ao 
terminal PB0. Aos terminais PB1 e PB3 estão conectados os sensores frontais, direito e 
esquerdo respectivamente. Já o sensor lateral esquerdo está conectado ao terminal PB5. 

4.1.3 Projeto do firmware (Programação) 

No projeto de firmware são definidos os softwares de programação e gravação do 
ATmega328, bem como é formulada uma ideia de funcionamento para o Robô Cortador de 
Grama, que servirá como base para implementação do código de cada um dos subsistemas do 
robô.  

Para programação C do código do RCG é utilizado como compilador o software AVR 
Studio, ferramenta de desenvolvimento fornecida pela ATMEL para microcontroladores da 
família AVR. Para a gravação de dados na memória flash do ATmega328, presente no kit de 
desenvolvimento, é utilizado o software AVRDUDE . 

4.1.3.1 Funcionamento do Robô Cortador de Grama 

O código implementado no Robô Aspirador de Pó seguia basicamente a ideia de 
deslocamento randômico. O robô deslocava-se para frente e quando detectado um obstáculo, 
ocorria o acionamento dos motores alterando a direção do robô, sendo a orientação randômica 
e condicionada a qual sensor foi acionado.  

Assim como proposto por Cetinkunt (2008), o processo de funcionamento do protótipo 
baseia-se no conceito de resposta a um evento, semelhante a ideia utilizada no projeto do TCC 
do CSTAI. O Robô Cortador de Grama, desenvolvido nesta monografia, diferencia-se do 
RAP pela estratégia de locomoção aplicada ao corte da grama, na qual a grama é cortada em 
faixas paralelas. 

O RCG baseia-se na ideia de deslocamento contínuo para frente, através do 
acionamento dos motores de corrente contínua. Quando detectada uma limitação ao percurso, 
ocorre um evento; a partir do processamento do evento pelo ATmega328 ocorre uma resposta, 
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que equivale ao acionamento de um ou dos motores CC e consequentemente o deslocamento 
do robô.  

Com base neste conceito de resposta a um evento é implementado um algoritmo, que 
permita que o RCG realize com eficácia o corte de grama de ambientes planos e de pequenas 
áreas, com limitadores de terreno. O código foi desenvolvido prevendo um processo de 
resposta a eventos, ou seja, a variação na locomoção depende diretamente do sensoriamento. 

4.1.3.2 Sensoriamento  

O diagrama de sensoriamento, conforme Figura 30, ilustra de modo geral a interação 
entre cada um dos sensores e circuito de controle. O circuito de controle interpreta 
individualmente cada sinal enviado pelos sensores como se fosse um evento e a partir disto 
efetua o processamento para efetuar uma ação. 

FIGURA 30 - Diagrama de sensoriamento. 

4.1.3.3 Acionamento 

O diagrama de acionamento, conforme Figura 31, ilustra de modo geral a interação 
entre o circuito de controle e motores de locomoção. O circuito de controle interpreta e 
processa o evento gerado pelo sensor, e a partir disto comanda os motores de locomoção 
efetuando uma das diferentes ações. 

ATMEGA328

SENSOR IR 
LADO DIREITO

SENSOR IR 
FRENTE DIREITA

SENSOR IR 
FRENTE ESQUERDA

SENSOR IR 
LADO ESQUERDO
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FIGURA 31 - Diagrama de acionamento. 

4.1.3.4 Controle 

O diagrama de controle, conforme Figura 32, ilustra de modo geral a interação entre os 
sensores, o circuito de controle e motores de locomoção. Cada sensor envia um sinal como se 
fosse um evento; o circuito de controle interpreta e processa o evento definindo uma ação, que 
nada mais é que um sinal de comando para os motores de locomoção para efetuar uma das 
diferentes respostas. 

FIGURA 32 - Diagrama de controle. 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 

Nas seções 5.1.1 a 5.1.3 serão apresentados os resultados obtidos da implementação dos 
eixos Estrutura e Mecânica, Eletrônica e Programação, assim como proposto nas 
seções 4.1.1 a 4.1.3. 

5.1.1 Implementação estrutural e mecânica 

Conforme proposto na seção 4.1.1 foi obtido o seguinte resultado, exibido na Figura 33. 

FIGURA 33 - Resultado da implementação da estrutura física e eletromecânica. 
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5.1.1.1 Implementação da estrutura física e eletromecânica 

Alguns elementos do primeiro nível, assim definido na seção 4.1.1.1 para facilitar a 
análise e discussão, foram fabricados sob medida para o RCG. 

Entre estes elementos fabricados sob medida estão as rodas dianteiras acopladas aos 
motores CC e a roda livre traseira, conforme apresenta a Figura 34, sendo estes componentes 
melhor detalhados na seção 5.1.1.2.a.  

FIGURA 34 - Primeiro nível do protótipo. 

 Também foi fabricada uma lâmina, acoplada ao terceiro motor CC, que é responsável 
pelo corte da grama, melhor detalhada na seção 5.1.1.2.b. Além disto, adaptou-se a coifa 
existente no Robô Aspirador de Pó para que pudesse servir para proteção, pois permite reduzir 
o contato direto com a lâmina, como visto na Figura 35. 

FIGURA 35 - Em detalhe, primeiro nível do RCG. 
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5.1.1.2 Acionamento eletromecânico 

Conforme proposto na seção 4.1.1.2, foi obtido o seguinte resultado para o mesmo, 
conforme exibido na Figura 36. 

FIGURA 36 - Vista inferior do protótipo. 

a) Locomoção 

As três rodas utilizadas neste projeto foram fabricadas sob medida, isto devido ao fato 
da diferença de terreno que cada tipo de robô se desloca. As rodas possuem “dentes”, para 
maior fixação ao solo, desta forma gerando maior estabilidade e maior tração no 
deslocamento. 

FIGURA 37 - Detalhe do motor e da roda do robô. 
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Conforme mostra a Figura 37, as duas rodas dianteiras foram completamente fabricadas 
sob medida. Para roda livre traseira que serve apenas para manutenção da estabilidade do robô 
optou-se por um modelo semelhante ao utilizado em rodas de cadeiras giratórias, sendo 
modificada para adaptação ao terreno. 

Os testes de verificação do funcionamento das rodas, bem como do acionamento 
eletromecânico dos motores de locomoção realizados obtiveram resultados positivos. 

b) Corte da grama 

Ao eixo do motor foi fixada uma lâmina, conforme Figura 38. A rotação da lâmina no 
sentido horário, mesmo sentido do motor, e a velocidade de rotação do motor permitem bom 
desempenho no corte da grama.  

FIGURA 38 - Detalhe da lâmina e da coifa de proteção. 

A lâmina para o corte da grama está protegida por uma coifa, como visto na Figura 38. 
A coifa tem função de proteção, pois impede que o usuário tenha contato direto com a lâmina 
de corte da grama. 

Foram realizados com sucesso os testes de verificação do funcionamento e fixação da 
lâmina, bem como do acionamento eletromecânico do motor para o corte da grama. 

5.1.2 Implementação eletrônica 

Conforme proposto na seção 4.1.2, foram obtidos os seguintes resultados para o 
desenvolvimento eletrônico. 
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5.1.2.1 Alimentação 

O circuito de alimentação sofreu alterações em relação ao projeto proposto na 
seção 4.1.2.1. Porém, estas alterações deram-se somente na fonte de alimentação, sendo estas 
detalhadas a seguir. O carregador de bateria manteve-se inalterado em relação ao que foi 
proposto. 

a) Fonte de alimentação 

Com a fonte de alimentação projetada, o circuito foi implementado em uma placa 
universal para testes de funcionamento, conforme Figura 39. 

FIGURA 39 - Placa circuito de alimentação. 

Foi necessária a separação da alimentação dos motores de deslocamento, em relação aos 
demais circuitos com o objetivo de reduzir a interferência gerada pelos mesmos sobre o 
circuito de controle, desta forma resultando no circuito visto na Figura 40. 

FIGURA 40 - Novo diagrama elétrico da alimentação. 
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Diferentemente do circuito proposto na Figura 22, o circuito representado pelo diagrama 
elétrico da Figura 41 apresenta uma derivação paralela de três saídas: uma alimentação 
12 VCC e outras duas tensões de 5 VCC, uma para a alimentação do circuito de acionamento e a 
outra para os demais circuitos. 

Com a fonte de alimentação reprojetada, o circuito também foi implementado em uma 
placa universal para testes de funcionamento, conforme Figura 41. 

FIGURA 41 - Circuito de alimentação após alteração. 

A fim de otimizar o desenvolvimento do projeto através da redução de tempo e de 
custos do mesmo, também considerando a simplicidade do circuito, optou-se por não fabricar 
uma placa de circuito impresso para a fonte de alimentação. 

Por fim, foram realizados testes de verificação do funcionamento individual das placas, 
bem como testes quando interligadas a outros circuitos, obtendo-se resultados satisfatórios. 

5.1.2.2 Sensoriamento 

a) Sensores de proximidade infravermelhos 

Com o sensor de proximidade infravermelho projetado, o circuito foi implementado em 
matriz de contato para testes de funcionamento, conforme Figura 42, e possíveis correções de 
projeto, caso fossem necessárias. 
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FIGURA 42 - Montagem em matriz de contato. 

A partir da comprovação do funcionamento do circuito com a montagem em matriz de 
contato, elaborou-se o layout da placa de circuito impresso utilizando-se o software ARES 
Proteus. Baseado no diagrama eletrônico, elaborou-se o layout de circuito impresso, visto na 
Figura 43, para as placas dos sensores de proximidade infravermelhos.  

FIGURA 43 - Layout do sensor de proximidade infravermelho.  

Com a elaboração do layout foram fabricadas, na Kiki Circuitos em Caxias do Sul/RS, 
quatro placas de circuito impresso dos sensores de proximidade infravermelhos, como mostra 
a Figura 44, utilizadas no RAP, que estão sendo reutilizados neste projeto. 
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FIGURA 44 - Placa do sensor de proximidade infravermelho.  

Após a montagem das placas, foram realizados com sucesso os testes de verificação do 
funcionamento de cada placa, bem como testes de funcionamento quando interligadas a outros 
circuitos. 

5.1.2.3 Acionamento eletrônico  

a) Locomoção 

Com o circuito de acionamento projetado, o circuito foi implementado em uma placa 
universal para testes de funcionamento, conforme Figura 45, e possíveis correções de projeto, 
caso fossem necessárias. 

FIGURA 45 - Montagem em placa universal. 
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Após verificar o funcionamento do circuito com a montagem em placa universal, 
elaborou-se, no software ARES Proteus, um layout para placa do circuito de acionamento dos 
motores de locomoção. O layout do RAP, no qual os circuitos de acionamento, controle e 
alimentação fazem parte da mesma placa, foi utilizado como base para elaboração da placa de 
circuito impresso, vista na Figura 46. 

FIGURA 46 - Layout do acionamento dos motores de locomoção. 

Para redução de tempo e de custos de projeto, optou-se por reutilizar o circuito de 
acionamento do RAP presente na placa principal daquele projeto. Adaptou-se a placa do TCC 
do CSTAI, retirando a parte relativa ao circuito de acionamento transformando-a na placa 
correspondente ao circuito de acionamento do RCG, como mostra a Figura 47. 

FIGURA 47 - Placa de acionamento dos motores de locomoção. 

Para tal, foram realizados testes de verificação de funcionamento da placa, bem como, 
testes quando interligada a outros circuitos obtendo-se resultados satisfatórios. 
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b) Corte da Grama  

Identificou-se a necessidade de utilizar uma chave com dois contatos para facilitar os 
testes de deslocamento, bem como para economizar energia durante os mesmos, para tal foi 
redesenhado o circuito, conforme Figura 48, e implementada a modificação. 

FIGURA 48 - Diagrama elétrico de acionamento do motor de corte de grama. 

5.1.2.4 Controle 

Como descrito na seção 4.1.2.4, para o desenvolvimento do RCG fez o uso de um kit de 
desenvolvimento para o ATmega328, ao invés de projetar um circuito de controle. Entretanto, 
foi necessária uma adaptação para conexões com outros circuitos, conforme Figura 49. 

FIGURA 49 - Placas de conexão entre fios e o ATmega328. 

Como são utilizados fios com 1 mm² de diâmetro para as conexões entre os diferentes 
circuitos não seria possível conectá-los diretamente ao kit de desenvolvimento, para tal foram 
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elaboradas duas pequenas placas de conexão, sendo estas elaboradas em placa universal. As 
placas conectam-se à plataforma através de barra de pinos, bem como permitem que os fios 
sejam conectados as mesmas através de bornes com parafusos. 

Vale ressaltar que se obteve resultado positivo nos testes realizados para verificação da 
plataforma e da placa de conexão, bem como testes de funcionamento quando da interligação 
com outros circuitos. 

5.1.3 Implementação do firmware

Conforme proposto na seção 4.1.3 foram obtidos os seguintes resultados para o 
desenvolvimento do firmware do RCG. 

5.1.3.1 Funcionamento do Robô Cortador de Grama 

Conforme definido na seção 4.1.3.1, o processo de funcionamento do Robô Cortador de 
Grama caracteriza-se pela resposta a um evento. Com base na ideia de funcionamento foram 
implementados inúmeros algoritmos até a obtenção do firmware final, representado na 
Figura 50 através de um fluxograma. 

O fluxograma do RCG pode ser entendido como uma representação esquemática deste 
processo de funcionamento, no qual é apresentada, graficamente, a transição de informações 
entre as etapas que o compõem processo. Com base neste fluxograma elaborou-se um 
algoritmo, que permitisse realizar com eficácia a tarefa a que se propunha. 

O protótipo, ao ser ligado, identifica se existe limitação lateral e qual o lado encontra-se 
esta limitação. Com a identificação da limitação lateral definirá o sentido que girará na 
primeira curva, caso não haja limite lateral define como padrão a primeira curva a direita. 

Após a definição da primeira curva, o protótipo se locomoverá em linha reta para frente 
até detectar uma limitação do terreno. Quando identificada uma limitação frontal, o protótipo 
define o sentido da próxima curva como oposto a primeira. A seguir, efetua um comando para 
trás para criar espaço para girar e efetua a manobra para esquerda ou direita, como já definido.  

Com a conclusão da primeira curva, o RCG volta a locomover-se retilineamente para 
frente no sentido oposto ao anterior até encontrar novamente uma limitação frontal. Detectado 
o limitador, o protótipo novamente efetua um comando para trás e girará para o sentido 
oposto a primeira curva. Após esta curva, as ações que caracterizam o comportamento 
repetem-se até que o robô percorra toda a área delimitada. 



70 

FIGURA 50 - Fluxograma do Robô Cortador de Grama. 



71 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 TESTES DE BANCADA 

Os testes de bancada consistem em testar os circuitos individualmente, a integração 
entre os circuitos e os testes com o protótipo propriamente dito em um ambiente controlado. 
São considerados testes de bancada, ainda, os testes de locomoção em ambiente fechado. 

6.1.1 Testes de integração entre circuitos 

Anteriormente à etapa de implementação do firmware, assim como descrito na 
seção 5.1.2, todos os circuitos eletrônicos foram testados individualmente, bem como as 
conexões elétricas entre os mesmos. 

 Os testes de integração entre circuitos descritos nesta seção visam testar 
exclusivamente o firmware, com destaque para recebimento e envio de sinais, tratamento dos 
mesmos e comandos em geral. 

6.1.1.1 Integração entre sensoriamento e controle 

O teste de integração entre sensoriamento e controle tinha como objetivo verificar o 
correto recebimento dos sinais de cada um dos sensores de proximidade infravermelhos.  

Para tal, individualmente, cada um dos sensores de proximidade infravermelhos foram 
conectados a um terminal do PortB do ATmega328 e um LED de teste foi conectado a um 
dos terminais do PortD. 

Conforme especificação do teste, foi desenvolvido um pequeno algoritmo no 
compilador AVR Studio. Este código em linguagem C se propunha basicamente em piscar o 
LED quando o sensor de proximidade infravermelho detectasse um objeto, mantendo-o 
apagado quando o objeto não fosse detectado.  

Para atestar o funcionamento do algoritmo desenvolvido, antes da gravação do arquivo 
compilado no microcontrolador, elaborou-se um circuito esquemático simplificado no 
Proteus, no qual uma chave simulava os níveis lógicos alto e baixo recebidos do sensor, desta 
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forma piscando ou não o LED de teste. Efetuada a simulação do circuito projetado obteve-se 
um resultado satisfatório. 

Por fim, fazendo uso do software AVR Dude efetuou-se a gravação do arquivo no 
microcontrolador, presente no kit de desenvolvimento. O teste real para verificar a 
comunicação entre os circuitos de sensoriamento e controle apresentou o resultado esperado, 
assim comprovando a integração entre os circuitos. 

6.1.1.2 Integração entre controle e acionamento 

O teste de integração entre controle e acionamento tem como objetivo verificar o 
correto envio dos sinais de acionamento de cada um motores de locomoção, bem como testar 
os sentidos de rotação dos mesmos. 

Para tal, cada uma das quatro entradas de sinal do circuito de acionamento foi conectada 
a um terminal do PortD do ATmega328. Para testes iniciais, em um primeiro momento, as 
quatro saídas do circuito de acionamento foram conectadas a LEDs de teste, no qual os LEDs 
1 e 2 correspondiam aos pólos do motor esquerdo e os LEDs 3 e 4 correspondiam aos pólos 
do motor direito. Após, as saídas foram conectadas aos pólos dos motores do Robô Cortador 
de Grama. 

Conforme definido para o teste, foi desenvolvido um pequeno algoritmo, que se 
propunha basicamente a variar uma sequência de acionamentos, conforme o Quadro 2, 
mantendo acionado cada estado durante um intervalo de tempo.  

MOTOR 
ESQUERDO

MOTOR 
DIREITO RESULTADO 

LED1 LED2 LED3 LED4 

1 0 1 0 Para Frente 

0 0 0 0 Parada 

0 1 0 1 Para Trás 

0 0 0 0 Parada 

1 0 0 0 Para Direita 

0 0 0 0 Parada 

0 0 1 0 Para Esquerda 

0 0 0 0 Parada 

QUADRO 2 - Sequência para acionamentos fixos. 
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Para atestar o funcionamento do código desenvolvido, elaborou-se um circuito 
esquemático simplificado no Proteus, no qual simulou o comando de quatro LEDs assim 
como proposto pelo teste. Efetuada a simulação do circuito projetado obteve-se um resultado 
satisfatório. 

Com o resultado positivo na simulação, utilizou-se o AVR Dude para gravação do 
ATmega328. Assim como proposto, os primeiros testes reais envolveram o acionamento de 
LEDs de teste, na qual pode-se comprovar o correto funcionamento e confirmar os sentidos de 
rotação definidos no algoritmo. 

Para o teste final de integração entre controle e acionamento conectou-se cada um dos 
pólos dos motores de locomoção nas saídas do circuito de acionamento. Com o teste 
comprovou-se a integração entre os circuitos a partir da verificação do funcionamento do 
acionamento eletromecânico, assim como da comunicação entre os circuitos. 

6.1.1.3 Integração entre sensoriamento, controle e acionamento 

O teste de integração entre sensoriamente, controle e acionamento tinha como objetivo 
verificar se a resposta do circuito de acionamento ao sensoriamento ocorria de maneira 
correta. 

 Para tal, implementou-se uma fusão entre os testes anteriores, descritos nas 
seções 6.1.1.1 e 6.1.1.2. Desta forma, um dos sensores de proximidade infravermelho foi 
conectado a um terminal do PortB do ATmega328. Cada uma das quatro saídas do circuito de 
acionamento foi conectada a um LED de teste, que correspondia a cada um dos pólos dos 
motores de locomoção, sendo os LEDs substituídos pelos motores em uma segunda etapa. 

Segundo proposto para o teste, foi desenvolvido um pequeno código com o objetivo de 
variar entre cada um dos estados da sequência de acionamentos: para frente, para trás, para 
direita e para esquerda, cada vez que fosse detectado um objeto, mantendo os LEDs apagados 
(motores desligados) quando o objeto não fosse detectado.  

Antes da gravação do microcontrolador, a fim de atestar o funcionamento do algoritmo 
desenvolvido, implementou-se no Proteus uma fusão entre os circuitos esquemáticos dos 
testes anteriores. Sendo que uma chave simulava os níveis lógicos alto e baixo recebidos do 
sensor, bem como quatro LEDs representavam os pólos dos motores locomoção. Efetuada a 
simulação do circuito projetado obteve-se resultado satisfatório. 

A partir da gravação do microcontrolador, assim como proposto no teste 4.2.1.2, foram 
realizados testes envolvendo o acionamento dos LEDs de teste, no qual verificou-se o correto 
funcionamento do algoritmo. 

Para enfim comprovar a integração entre sensoriamento, controle e acionamento 
conectou-se cada um dos pólos dos motores do Robô Cortador de Grama nas saídas do 
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circuito de acionamento verificando-se que o circuito de saída respondia corretamente a 
detecção de objetos, assim comprovando a integração entre os circuitos. 

6.1.1.4 Integração entre todos os circuitos 

O teste de integração entre todos os circuitos tinha como objetivo replicar o teste 
anterior, com acréscimo do circuito de alimentação projetado, a fim de verificar o correto 
funcionamento do protótipo como um todo. 

Neste teste evidenciou-se a necessidade de separar a alimentação dos motores de 
deslocamento dos demais circuitos, a fim de reduzir a interferência produzida pelos motores 
sobre o circuito de controle. 

Após a correção efetuada no circuito de alimentação, verificou-se que o circuito de 
saída respondia corretamente quando ocorria a detecção de um objeto, sendo assim possível 
comprovar a integração entre todos os circuitos. 

6.1.2 Testes de locomoção 

Os testes de locomoção têm como objetivo identificar o correto posicionamento dos 
sensores, bem como simular em um ambiente interno a locomoção do protótipo durante um 
processo de corte da grama. 

Conforme especificado, utilizou-se novamente o AVR Studio e o AVR Dude para 
desenvolver e para gravar os firmwares desenvolvidos. Estes algoritmos tiveram como 
objetivo verificar o deslocamento ou repouso do robô, dentro dos cinco estados possíveis: 
para frente, para trás, para esquerda, para direita e parado. 

Por fim, verificou-se o circuito de saída respondia quando a detecção de um objeto, 
comprovando a resposta ao evento, assim finalizando positivamente mais uma etapa de testes. 

6.2 TESTES DE CAMPO 

Os testes de campo têm como objetivo verificar o correto posicionamento dos sensores 
determinado nos testes de bancada, conforme Figura 51, bem como verificar o desempenho 
do algoritmo para a locomoção durante o processo de corte da grama. Todos os testes foram 
realizados em um terreno com solo compacto e grama com altura de 30 mm. 
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FIGURA 51 - Posicionamento definido para os sensores de proximidade.  

Conforme a Figura 51, dois sensores de proximidade infravermelhos foram 
posicionados na parte frontal do Robô Cortador de Grama, sendo um dos sensores no lado 
direito e o outro no lado esquerdo, com uma pequena distância entre eles. Os outros dois 
sensores foram posicionados a 90º em relação à frente do protótipo, sendo um para o lado 
esquerdo e o outro para o lado direito.  

Foi necessário envolver os LEDs emissores e receptores dos sensores de proximidade 
infravermelhos com um material opaco, no caso uma fita isolante, o que possibilitou aumentar 
a distância de detecção dos sensores e diminuir o comportamento reflexivo da cúpula de 
acrílico. 

Utilizou-se o AVR Studio para desenvolver um algoritmo final, bem como o AVR 
Dude para gravação do arquivo compilado no ATmega328. O algoritmo final do protótipo 
objetiva a locomoção em um ambiente plano com área limitada permitindo eficiência no corte 
da grama, como mostra a Figura 52. 

O algoritmo final do Robô Cortador de Grama apresenta uma significativa limitação 
quanto à condição de parada do protótipo. Não foi possível identificar uma solução que 
incluísse todas as condições de parada do RCG, utilizando-se dos sensores frontais e laterais. 
Devido a grande variabilidade das dimensões de terrenos, é impossível prever se a distância 
do protótipo em relação a um limitador lateral será suficiente para detectá-lo.    
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FIGURA 52 - Diagrama explicativo do comportamento do protótipo. 

A Figura 52 esboça de forma simplificada o comportamento do Robô Cortador de 
Grama com base no algoritmo implementado.  

Posição 1: No diagrama proposto, o RCG encontra-se no início do percurso paralelo a 
uma das limitações laterais do terreno. Ao ser ligado, o protótipo identifica se existe uma 
limitação lateral e se a limitação está a sua esquerda (1a) ou a sua direita (1b).  

Desta detecção inicial dependerá o lado para qual deve efetuar a primeira curva, como 
mostra posição 2. Caso o robô, inicialmente, não seja posicionado de forma a detectar uma 
limitação lateral, ele toma como padrão a primeira curva a direita.  A partir do momento que o 
protótipo é ligado, o mesmo se locomoverá em linha reta para frente até detectar uma 
limitação do terreno, visto na posição 2.  

Posição 2: Quando um ou mesmo os dois sensores frontais do Robô Cortador de Grama 
identificam a limitação frontal, o protótipo efetua um comando para trás, o que possibilita 
espaço para ele girar. Após esta manobra, o robô estabelece o sentido de giro da próxima 
curva, que deverá ser no sentido oposto a primeira curva.  

Definido o sentido da próxima curva, de acordo com a verificação inicial de 
posicionamento (1a ou 1b), o robô irá girar para a direita (2a) ou para a esquerda (2b) 

1a 

2a 

3a 

4a 4b 
1b 

2b 

3b 
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efetuando a primeira curva por um tempo determinado durante os testes para um tipo 
específico de solo e grama (solo compacto e grama de 30 mm de altura). 

Posição 3: Após girar para a direita (2a) ou para a esquerda (2b), o RCG efetua uma 
pequena parada e após volta a locomover-se, no sentido oposto ao anterior, para frente em 
deslocamento retilíneo até encontrar novamente uma limitação frontal, como visto na 
posição 4. 

Posição 4: Quando um ou mesmo os dois sensores frontais do protótipo identificar uma 
nova limitação frontal, o robô efetua um comando para trás, o que possibilita espaço para o 
mesmo girar para o sentido oposto ao sentido na posição 2. A partir desta ação, estabelece 
novamente o sentido da próxima curva e efetua a curva atual. 

A partir da posição 4, as ações que caracterizam o comportamento repetem-se até que o 
robô percorra toda a área delimitada. 

6.3 RESULTADO FINAL DO ROBÔ CORTADOR DE GRAMA 

Efetuou-se um teste final para avaliar o desempenho do Robô Cortador de Grama, a 
partir deste foi possível elencar os resultados positivos atingidos, bem como algumas 
limitações encontradas. 

Dentro das limitações do projeto, o algoritmo final atingiu seu objeto, permitindo a 
locomoção autônoma em um ambiente plano com área limitada para que houvesse eficiência 
no corte da grama de um terreno de solo compacto com grama de 30 mm de altura. A 
limitação de área do terreno justifica-se pelo ganho em autonomia do protótipo, que para o 
solo e grama especificados efetuou sua função por 1h 15min. 

A locomoção do protótipo, em um terreno plano de pequena área com delimitadores de 
terreno, apresentou desempenho satisfatório, sendo necessário em torno de 5min 25s para 
percorrer uma área de 1 mm². A detecção dos limites do terreno foi eficaz, bem como o 
processamento das ações e as respostas em forma de acionamentos dos motores de 
locomoção. Não foram realizados testes em ambientes sem limitações de terreno, pois o uso 
de limitadores encontra-se delimitado pelo escopo do projeto. 

O posicionamento dos sensores de proximidade infravermelhos pode ser considerado 
um limitador no desempenho do RCG. Os sensores encontram-se a uma altura de 260 mm do 
chão (necessária para isolamento em relação ao motor), sendo assim é preciso que um 
limitador de terreno possua ao menos 260 (+/- 2) mm de altura para que seja detectado. 

A cúpula acrílica, em certos momentos com a alternância da incidência de luz, também 
pode prejudicar o sensoriamento devido ao seu comportamento reflexivo, bem como a 
distância de detecção de obstáculos pode variar entre 50 a 150 mm, também dependendo da 
intensidade luminosa. Assim como mencionado na seção 6.2, para minimizar os efeitos da 
influência luminosidade os LEDs dos sensores foram protegidos com material opaco.  
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Identificou-se a variação do terreno também como um limitador de desempenho, 
podendo causar variação do deslocamento do robô e, até mesmo, alterar a trajetória do 
protótipo. O tempo de rotação utilizado para efetuar as curvas, por exemplo, foi determinado 
tendo como base um solo compacto e uma grama de 30 mm de altura; ou seja, a variação 
destes elementos externos pode ocasionar um retardo na rotação ou aceleração na mesma 
assim alterando a trajetória.  

Como são utilizados tempos constantes nos processos de resposta a eventos, existe a 
suscetibilidade a fatores externos, que talvez não seja possível corrigir simplesmente em nível 
de software, talvez sejam necessárias alterações mecânicas como a inclusão de encoders, 
proposta melhor detalhada na seção 7.1. 

A altura da grama é outro limitador, devido à proximidade de 10 mm da lâmina de corte 
de grama do terreno. Acredita-se que possíveis alterações mecânicas, propostas na seção 7.1, 
podem melhorar o desempenho do RCG. 

Por fim, faz-se importante destacar o correto funcionamento do motor para corte da 
grama na execução de sua função para grama com 30 mm de altura e solo compacto, bem 
como desempenho satisfatório do Robô Cortador de Grama, durante todo o percurso. 
Contundo, existem falhas no processo de corte da grama como, por exemplo, nos cantos do 
terreno no qual o robô não percorre devido ao ângulo das curvas. 

6.3.1 Custos do projeto 

O Quadro 3 informa o custo com materiais utilizados no desenvolvimento do Robô 
Aspirador de Pó e foram reutilizados no RCG. 

Descrição Custo (R$) 

Acrílicos em geral (material e mão-de-obra) 250,00 
Outros componentes mecânicos e elétricos 60,00 
Motores CC locomoção com caixa de redução 130,00 
Motor para corte de grama e proteção 30,00 
Circuito de acionamento do protótipo 40,00 
Sensores de proximidade infravermelhos 80,00 

Custo total dos materiais reutilizados 590,00 

QUADRO 3 - Custos dos materiais reutilizados no RCG 

O Quadro 4 apresenta o custo com novos materiais utilizados no projeto. 
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Descrição Custo (R$) 

Bateria 12V 50,00 
Outros componentes mecânicos e elétricos 50,00 
Lâmina e proteção plástica (material e mão-de-obra) 30,00 
Rodas (material e mão-de-obra) 60,00 
Circuito de controle (kit de desenv. ATmega328) 75,00 
Circuito de alimentação (com carregador de baterias) 60,00 

Custo Total dos Novos Materiais 325,00 

QUADRO 4 - Custos dos novos materiais utilizados no projeto 

O Quadro 5 informa o custo final com materiais para o desenvolvimento do protótipo. 

Descrição Custo (R$) 

Custo total dos materiais reutilizados 590,00 
Custo total dos novos materiais 325,00 

Custo total do Robô Cortador de Grama 915,00 

QUADRO 5 - Custos dos materiais utilizados no protótipo 
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7 CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 

Nesta Monografia da Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização em Desenvolvimento 
de Produtos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, 
implementou-se um protótipo de Robô Cortador de Grama. 

Durante o desenvolvimento do RCG foram empenhados esforços a fim de cumprir os 
objetivos específicos propostos na seção 1.2.2. Com o resultado final obtido, verificou-se que 
estes objetivos foram atingidos de forma satisfatória dentro das limitações do projeto, devido 
a fatores internos e externos. 

Foram projetadas e implementadas, ou adequadas para uso neste projeto, soluções 
mecânicas para obter o melhor desempenho possível no processo de corte de grama, como 
definido nos objetivos específicos. Foram, ainda, desenvolvidos ou adaptados os circuitos 
eletrônicos responsáveis pelo sensoriamento, controle, acionamento e alimentação do 
protótipo. 

Como objetivo específico, dever-se-ia desenvolver um algoritmo que permitisse realizar 
com eficácia o corte de grama. Desta forma, obteve-se um algoritmo final que pode ser 
considerado eficiente, mas com eficácia limitada. Em outras palavras, o RCG possui 
limitações que influenciam no seu desempenho para obtenção dos objetivos propostos. 

 As limitações do Robô Cortador de Grama podem ser caracterizadas como influência 
de: fatores internos, como o posicionamento dos sensores de proximidade infravermelhos; 
fatores externos, como a variação da distância de detecção de obstáculos devido a uma maior 
ou menor incidência luminosa nos sensores, variação do tipo de solo, do tipo e da altura da 
grama, que podem causar alteração na trajetória do protótipo; e a combinação de fatores 
internos e externos, como o efeito reflexivo dos LEDs na cúpula de acrílico variante com a 
luminosidade. 

Como último objetivo específico, dever-se-ia integrar os sistemas mecânico, eletrônico 
e a programação obtendo-se um protótipo funcional de Robô Cortador de Grama. Dentro das 
limitações do projeto, obteve-se um protótipo de baixo custo para automatizar o processo de 
corte de grama proporcionando ganho na qualidade de vida e maior segurança. 

O custo total de desenvolvimento é aproximadamente R$ 915,00, o equivalente a 500 
dólares. Desde valor total, vale lembrar que houve a reutilização de materiais do Robô 
Aspirador de Pó, em um custo de R$ 590,00, sendo necessário um investimento de R$ 325,00 
com novos materiais.  

Vale destacar que não foram computados os custos de desenvolvimento homem/hora ao 
valor de R$ 915,00, assim como seriam inclusos gastos com pagamentos de impostos caso o 
protótipo fosse comercializado.  
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Não é possível fazer uma comparação criteriosa entre o custo desenvolvimento deste 
projeto com os modelos comerciais de RCGs mencionados na seção 2.2, desta forma apenas 
como analogia serão comparados o custo de fabricação do RGC com os custos de vendas 
destes modelos. 

Por ser apenas um protótipo o custo de fabricação de uma unidade torna-se elevado, 
mesmo assim, é menor que o custo dos modelos comerciais. Caso o RCG fosse transformado 
em um produto, os custos de desenvolvimento poderiam ser reduzidos com produção em 
série, com alterações de materiais e até mesmo de fornecedores. 

Esta diferença de custo em relação aos modelos comerciais, e até mesmo a diferença de 
valores entre os próprios modelos comerciais pode ser explicada pela diferença na qualidade 
dos materiais utilizados, variabilidade na forma de sensoriamento e na forma de controle, bem 
como pelo valor de mercado e retorno do custo de desenvolvimento. 

O protótipo desenvolvido nesta monografia, além de possuir menor custo de fabricação, 
diferencia-se em relação aos modelos comerciais: Robomow RL850, AutoMower 220AC e 
LB1200 Spyder, pela estratégia de corte de grama utilizada no RCG, na qual a grama é 
cortada em faixas paralelas. 

7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão poder-se-ia aprimorar o processo de sensoriamento, permitindo que o 
RCG contornasse obstáculos. O mapeamento de objetos na parte frontal poderia ser possível 
com a utilização de um sonar móvel. O simples uso de um sonar para medir distância não 
seria uma melhoria significativa. Contudo, com o uso de um sonar móvel (com variação do 
ângulo de leitura da distância) seria possível medir a variação de distância em relação a um 
objeto em vários ângulos, desta forma determinando seu tamanho. Consequentemente seria 
possível calcular quanto o RCG deveria girar de modo que o mesmo contornasse o obstáculo.  

Uma possível melhoraria no processo de locomoção, especialmente na execução de 
curvas, seria o uso de encoders acoplados aos motores CC. Os encoders são equipamentos 
eletromecânicos, utilizados para conversão de movimentos rotativos em impulsos elétricos de 
onda quadrada. Estes dispositivos geram sempre a mesma quantidade de pulsos por volta ao 
longo dos 360º do giro do eixo, desta forma seria possível que as curvas do Robô Cortador de 
Grama não sofressem, ou pelo menos fossem minimizados, os efeitos das variações do terreno 
e do tipo de grama. 

O uso de um GPS, sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor 
móvel a posição do mesmo em qualquer lugar na Terra, desde que o receptor se encontre no 
campo de visão de pelo menos quatro satélites; e um magnetômetro, instrumento usado para 
medir a intensidade, direção e sentido de campos magnéticos em sua proximidade, poderia 
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aprimorar o posicionamento e interação com objetos permitindo um melhor controle do 
processo do corte de grama. 

Poderiam ser feitas alterações mecânicas a fim de tornar o RCG mais resistente, 
eficiente e versátil para os diferentes tipos de solo e grama. Dentre as possíveis modificações 
poder-se-ia aumentar o tamanho das rodas do protótipo. Outras alterações que poderiam ser 
feitas na lâmina de corte de grama são o aumenta da distância em relação ao solo, bem como 
o aumento do tamanho da própria lâmina. 
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