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Resumo: O projeto visa, após a identificação de focos 

de pestes em plantações, o envio de um veículo 

autônomo (AGV) para que o mesmo possa neutralizar 

as pragas de maneira isolada, utilizando a quantidade 

exata de pesticida. Uma vez que o processo de condução 

autônoma se mostra relativamente complexo, a 

aplicação de modelos matemáticos é necessária para 

realização dos movimentos, e com o auxílio do software 

MATLAB, e das placas da família Arduino, é possível 

desenvolver controladores e compensadores para isso. 

 

1. Introdução 
O uso de pesticidas é alto em produções agrícolas de 

larga escala para a preservação dos alimentos, contudo 

isso pode comprometer parcial ou totalmente a 

qualidade do produto final, chegando a causar efeitos 

colaterais nos consumidores e pessoas que trabalham 

com isso (Desde aquisição do alimento, incluindo 

transporte e até mesmo armazenamento) [5]. 

Uma vez que plantações são suscetíveis a pragas e 

pestes, a utilização de pesticidas se mostra 

imprescindível em grandes produções. Sem esse recurso 

parte da colheita é perdida e a outra, por consequência, 

tende a ter um aumento no seu preço. Sendo assim, a 

melhor forma de combater as pragas é de maneira 

isolada e assim que surgirem, impossibilitando ou 

diminuindo consideravelmente a expansão das pestes. 

Para otimizar a tarefa, é necessário o uso de um 

veículo autônomo, o qual deverá ir até o local foco das 

pestes após ser sinalizado [1]. Com o software 

MATLAB, mais precisamente utilizando a ferramenta 

SIMULINK [3], é possível criar modelos matemáticos 

através de diagramas de blocos, os quais representarão 

os acionamentos hidráulicos do AGV. A implementação 

dos modelos criadas é feita por um microcontrolador da 

família Arduino, sendo a placa Arduino UNO [2] 

inicialmente escolhida para o projeto. 

 

2. Metodologia 
Antes que o controle do veículo seja realizado, é 

preciso conhecer os limites das ferramentas utilizadas. 

Para isso foi feito um experimento comparativo entre 

dois métodos de controle para o kit LJ (kit utilizado para 

estudo nas aulas de Controle e Servomecanismo): O 

convencional, no qual se emprega a placa PID, e o teste, 

no qual a placa é substituída pelo microcontrolador da 

família Arduino.  

Uma vez que o diagrama de blocos do SIMULINK 

esteja finalizado, é feita a implementação para o 

microcontrolador [6]. O software então converte o 

diagrama em um código otimizado em linguagem C e o 

escreve na placa.  

O experimento consiste em uma realimentação 

negativa que compara o sinal de entrada 

(Potenciômetro) com a saída (Sinal do taco-gerador) e 

realiza correções, se necessário.  

 
Figura 1 - Montagem empregada no experimento 

utilizando o microcontrolador 

 

  

3. Resultados 
O experimento com o microcontrolador da família 

Arduino deixou claro que a placa tem potencial para 

sistemas de controle, uma vez que os resultados 

mostraram um funcionamento muito similar, senão 

igual, à resposta obtida com a experiência convencional, 

como é possível observar nas imagens a seguir. 
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Figura 2 - Curva retirada do experimento com a 

placa PID 

 
Figura 3 - Curva retirada do experimento com a 

placa Arduino UNO 

 

4. Conclusões 
Através do método aplicado, os resultados 

comprovam que o microcontrolador Arduino UNO tem 

capacidade de processamento para controlar um kit com 

motor e taco-gerador, como pode ser observado 

comparando as curvas retiradas nos experimentos. O 

próximo passo é estudar a hidráulica do veículo que será 

utilizado no projeto, de modo que possa ser feita a 

modelagem do sistema de controle do mesmo. É 

possível que a placa Arduino UNO não suporte o 

próximo experimento devido à baixa quantidade de 

memória da mesma. Caso isso ocorra, contudo, a 

solução seria a utilização de outro microcontrolador da 

mesma família, como a placa Arduino MEGA.  
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