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 RESUMO: A tecnologia vem evoluindo de forma 
global, com isso a robótica está cada dia mais 
presente em nossas vidas. Diante desse cenário de 
evolução tecnológica houve a necessidade da 
inclusão do ensino de robótica nas séries iniciais 
(ensino fundamental e médio), tal inovação 
educacional é possível através dos kits de robótica 
educacional.  Utilizando o kit Modelix educacional, 
que oferece uma variação de peças, programação 
simples, montagem fácil e de valor comercial 
acessível construímos um robô que é capaz de seguir 
um caminho marcado em uma superfície (robô 
seguidor de linha). 
Palavras chaves: Robótica educacional, Modelix, 
Seguidor de Linha. 
 ABSTRACT: Technology has been evolving 
globally, so robotics has been more present each day 
in our lives. Before this technological evolution 
scenery, came up the necessity of robotics teaching 
inclusion in primary grades (elementary and high 
school), such educational innovation is possible 
through the educational robotics kits. Using the 
educational Modelix kit, which offers a variation of 
parts, simple programming, easy assembly and low 
cost, we built a robot able to follow a highlighted 
way in a surface (line follower robot). 
Key-words: Educational robotics, Modelix, Line 
follower. 

1. INTRODUÇÃO 
Encontramo-nos hoje em um mundo 

evolutivo e tecnológico, nos deparando com 
ferramentas inovadoras, novas formas de interação e 
mudanças na relação interpessoal. Sabendo disso é 
necessário que as instituições educacionais passem a 
acompanhar esse processo transformativo, não 
apenas instaurando em sua estrutura física 
equipamentos tecnológicos, mas integrando o corpo 
docente e discente à prática que utilize tais 
tecnologias e que contribuam favoravelmente no 
processo ensino-aprendizagem. (VELOSO, 2011). 

A robótica educacional tem como finalidade 
oferecer um ambiente de ensino-aprendizagem 
estimulante e motivador com informações teóricas e 
práticas que favoreçam o desenvolvimento de 
atividades compartilhadas entre alunos e 
professores, criando um ambiente agradável de 
aprendizagem, onde o aluno possa expressar suas 
ideias construindo e testando protótipos. 

Para isso, faze-se necessário um ambiente 
onde o aluno tenha acesso a computadores, 
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componentes eletrônicos, motores, engrenagens, 
sensores, rodas, etc. Unindo esses componentes e 
utilizando uma linguagem de programação pode ser 
criando um algoritmo para que um microcontrolador 
realize tarefas pré definidas de forma independente 
sem necessidade da interferência humana. 

Nesse trabalho mostraremos o processo de 
construção e o funcionamento de um robô seguidor 
de linha desenvolvido por alunos da Escola Estadual 
Ana Lins, localizada no município de São Miguel 
dos Campos/AL utilizando o kit de robótica 
educacional Modelix. 
 

2. METODOLOGIA 
O kit educacional Modelix foi escolhido pois 

possui componentes de fácil manuseio e montagem, 
a programação do seu microcontrolador é simples e 
facilmente compreensível para alunos que estão 
tendo o primeiro contato com programação e seu 
material de apoio utiliza linguagem simples. 

 
2.1  O KIT EDUCACIONAL MODELIX 

O kit educacional Modelix é uma ferramenta 
vastamente utilizada para o ensino de robótica nos 
diversos níveis de ensino. É composto por um 
microcontrolador, peças mecânicas (engrenagens, 
polias, parafusos e hastes), componentes eletrônicos 
(sensores e display LCD), motores, botões, 
sinalizadores luminosos e de som. Os protótipos 
elaborados a partir do Modelix podem ser 
controlados por infravermelho (utilizando controle 
remoto) ou por tecnologia bluetooth. A programação 
de funcionamento é criada de forma prática 
utilizando fluxogramas.        

Nosso robô seguidor de linha foi construído 
utilizando um microcontrolador Modelix 3.6, um par 
de sensores ópticos, dois motores e três rodas. 

 
2.2 CONTRUÇÃO 

Na construção do robô utilizamos peças 
metálicas (barras, parafusos e porcas), uma roda 
boba, polias, motores e sensores ópticos. Na figura 1 
temos as peças metálicas que compõem o kit 
educacional Modelix.  

A estrutura é dada pela junção das barras, 
que sustenta o microcontrolador e os demais 
componentes. 

 
 

2.3 SENSORES E MOTORES 
Um dos principais componentes do robô 

seguidor de linha são os sensores ópticos, pois eles 
que irão identificar o caminho que robô deverá 
percorrer. O sensor óptico (figura 2) é composto por 
um LED (Diodo Emissor de Luz) e um LDR 
(Resistor Depende de Luz). 

 

Figura 1: Peças metálicas. 
Disponível em: <www.modelix.cc> 

Figura 2: Sensor óptico. 
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Utilizamos um par de motores MM6 (figura 
3) pois eles possuem uma força maior que os outros 
três tipos de motores oferecidos no kit, o MM6 pode 
ser ligado diretamente, sem necessidade de 
utilização de circuitos intermediários, a qualquer 
porta de saída. 

  
 
2.4 O MICROCONTROLADOR  

O microcontrolador Modelix 3.6 é 
dispositivo que irá controlar o robô, determinando 
suas funções de acordo com sua finalidade desejada. 
Nele existem duas fileiras de três pinos nas laterais. 
São seis pinos para entrada de sinal (A0 – A5), neles 
podem ser conectados sensores, botões, etc. São 
doze pinos de saída (2 – 13) neles são conectados os 
atuadores, que podem ser motores, lâmpadas, etc. 

  O microcontrolador (figura 4) possui saída 
para display LCD, recebe sinais por infravermelho 
(através de controle remoto) ou bluetooth 
(informações oriundas de tablets, smartphones ou 
computadores). Pode ser alimentado utilizando 
quatro pilhas AA, totalizando 6 V, ou através do 
cabo USB. 

 
 
 
2.5 PROGRAMAÇÃO 

  A programação do microcontrolador é feita 
utilizando fluxogramas que ligados executam as 
funções pré definidas de forma ordenada, ele é 
desenvolvido em um software fornecido pela 
Modelix. Na figura 5 temos o fluxograma que 
permite o robô seguir uma linha. 

 

Figura 3: Motor MM6. 

Figura 4: Microcontrolador. 

Figura 5: Fluxograma. 



Mostra Nacional de Robótica (MNR) 

3. RESULTADOS 
As figuras 6 e 7 mostram o robô seguidor de 

linha. 

 
 

 
  
O funcionamento inicia ao ser pressionado o 

botão ALIM. Em operação o robô vai comparando o 
valor da luminosidade captada pelos sensores com o 
valor definido na programação, ao passar por cima 
da linha preta (feita com fita isolante) o sinal de 
luminosidade será menor que o valor definido na 
programação assim, a roda controlada por aquele 
sensor para até que o mesmo se ajuste ao caminho e 
o sensor volte a receber um sinal de luz maior que o 

limite definido para a roda parar. Desse modo o 
protótipo segue o caminho pré definido. 

As figuras 8, 9 e 10 mostram o seguidor de 
linha em funcionamento. 

 
   

 
 

 
 

               Figura 6: Vista superior do robô. 

         Figura 7: Vista inferior do robô. 

Figura 8: Robô entrando em uma curva. 

Figura 9: Sensor sobre a linha preta. 

Figura 10: Robô realizando uma curva. 
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4. CONCLUSÃO 
Diante do trabalho exposto comprovamos a 

eficiência do kit de robótica educacional para o 
ensino de robótica na educação básica. Os resultados 
foram satisfatórios, o robô executou todos os 
comandos conforme programado. Ao longo do 
projeto de construção foi possível adquirir 
conhecimentos na área de eletrônica e programação, 
conhecimentos necessários para pudéssemos 
entender o comportamento do robô.  
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