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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo de como 

desenvolver um robô seguidor de linha focando em obter um 

controle com boa resposta dinâmica. O resultado do projeto é 

avaliado através da coleta de dados do robô em tempo real para 

testar a resposta do mesmo. Isso foi feito utilizando módulos 

wireless NRF que com o auxílio de um microcontrolador, 

possibilitou a comunicação rápida e eficiente entre o robô e um 

computador pessoal. Os dados coletados e trabalhados foram a 

posição e a velocidade do robô em relação a pista, além da 

rotação dos motores. Este artigo objetiva também abordar os 

aspectos básicos de como desenvolver um robô seguidor de 

linha. Obteve-se como resultado um robô que realiza correções 

suaves de trajetória para realizar os trajetos e sem mudança 

abrupta de velocidade nas rodas. 

Palavras Chaves: Seguidor de Linha, Robótica, PID, 

Controle, Arduino.  

Abstract: This paper presents a study of how to develop a line 

follower robot focusing on obtaining a fast control. The result 

of the project is evaluated through the data collection of the 

robot in real time to test the control response. The acquisition 

was performed using wireless modules NRF that with the aid of 

a micro controller, made possible the fast and efficient 

communication between the robot and a personal computer. 

The following data were collected and processed: the position 

and speed of the robot in relation to the track, and the rotation 

of the motors. This article also aims to present how to develop 

a robot. The result of the project is a robot that performs 

smooth path corrections to follow the routes and without 

abrupt change of speed. 

Keywords: Line Follower, Robotics, PID, Control, Arduino. 

1 INTRODUÇÃO 

A robótica é uma área abrangente com grande aplicação no 

cotidiano, estando muito mais próxima da vida das pessoas do 

que é possível imaginar. Cada eletrodoméstico, cada aparelho 

eletrônico tem o seu lado robô. As máquinas, conforme o 

avanço tecnológico, estão cada vez mais automatizadas, o que 

tem facilitado o trabalho do homem [ZILLI, 2004].  

O termo “robótica”, que compreende o estudo e a aplicação de 

robôs, foi criada pelo escritor russo de ficção científica, Isaac 

Asimov. A palavra foi usada pela primeira vez em seu conto 

denominado Runaround, publicado em 1942. Porém, quem é 

considerado o pai da Robótica é o engenheiro americano 

Joseph Elgelberger que desenvolveu o primeiro robô industrial 

em 1950, o Unimate [FORNAZA, 2016]. 

Robôs são agentes físicos, que executam tarefas manipulando o 

mundo material. Para essa execução, esses agentes são 

equipados com atuadores (pernas, rodas, articulações e garras), 

que exercem força física sobre o mundo, e com sensores, que 

permitem perceber o ambiente [SILVA, 2009].  

Robôs autônomos podem ser caracterizadas como máquinas 

inteligentes capazes de realizar tarefas em ambientes 

desestruturados sem explícito ou contínuo controle humano 

sobre seus movimentos. O conceito se estende desde pequenos 

robôs que podem ser parecidos com insetos, a máquinas 

altamente sofisticadas do tipo robô humanoide com 

inteligência social e consciência de seu ambiente. Um robô 

autônomo pode sentir e obter informações sobre seus arredores, 

trabalhar e circular parte ou a totalidade de si mesmo, por um 

período que pode ser curto ou longo, sem assistência humana. 

Assim, ele pode cumprir objetivos de forma independente. Um 

robô que já é autônomo pode aprender, ou ganhar novas 

capacidades, seja adaptando-o às novas condições ou ajustando 

estratégias para a realização de suas tarefas [ENGENHARIA, 

2018]. 

É no meio acadêmico e em centros de pesquisas que a área de 

robótica costuma ser desenvolvida, através de pesquisas e 

projetos. Todavia, no meio acadêmico a robótica não é apenas 

desenvolvida, ela também é utilizada como auxilio no processo 

de aprendizagem de estudantes. Introduzir a robótica nesse 

âmbito, tem elementos para ser enriquecedor no processo de 

ensino. Primeiro, o robô, como elemento tecnológico, possui 

uma série de conceitos científicos cujos princípios básicos são 

abordados em disciplinas. Segundo, os robôs mexem com o 

imaginário das pessoas, criando formas de interação, e 

exigindo uma nova maneira de lidar com símbolos. A robótica 

educacional consiste no ambiente de aprendizagem em que o 

professor ensina ao aluno a montagem, automação e controle 

de dispositivos mecânicos que podem ser controlados pelo 

computador [SILVA, 2009]. 

Robôs Seguidores de Linha são robôs autônomos que tem a 

finalidade de seguir um trajeto descrito por uma linha 

desenhada sobre uma superfície de cor contrastante com a cor 

da linha [PEREIRA, 2014]. Eles são considerados autônomos 

porque todas as decisões de como seguir o trajeto são definidos 

em tempo real pelo robô sem intervenção humana. O 

desenvolvimento de um robô desse tipo envolve trabalhar com 

vários conceitos de diferentes áreas do conhecimento. 

Neste artigo é apresentado o desenvolvimento de um robô 

seguidor de linha denominado Uaile, cujo projeto, leva em 

conta aspectos mecânicos, eletrônico e de controle. Além disso, 

o artigo visa expor uma metodologia construtiva de seguidores 

de linha, capaz de utilizar dados coletados em tempo real, na 
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determinação de resultados de eficiência deste tipo de 

autômato. Para permitir Uaile seguir linha de uma maneira 

inteligente e estável foi empregado um controle Proporcional – 

Integral – Derivativo (PID), cujo o projeto também será 

abordado nesse trabalho.  

2 ESTRUTURA DO ROBÔ SEGUIDOR DE 
LINHA 

O desenvolvimento de um robô seguidor de linha, como o 

Uaile (mostrado na Figura 1), pode ser dividido em três partes: 

mecânica, eletrônica e programação.   

 

Figura 1 – Robô Seguidor de Linha Uaile. 

2.1 Mecânica 

Na escolha do corpo do robô deve se atentar a parâmetros que 

facilite o controle do protótipo: massa e localização de 

componentes, estrutura e características gerais do robô. 

É de interesse que o robô tenha a menor massa possível, pois 

irá demandar menos potência dos motores para vencer a inércia 

do robô e colocá-lo em movimento. Além disso, tem-se como 

objetivo trabalhar com o centro de massa baixo para maior 

estabilidade do robô. O centro de massa consiste em uma 

posição definida relativa a um objeto, onde se entende como a 

posição média de todas as partes do sistema, ponderada de 

acordo com a massa de cada objeto. A localização do centro de 

massa é importante, pois quanto mais distante do eixo 

transversal dos motores, maior o torque demandado deles, para 

alterar a direção do robô. 

A massa das rodas influencia diretamente o desempenho do 

robô. É conveniente que as rodas do protótipo tenham uma 

massa pequena para que a potência efetiva do motor seja usada 

o máximo possível para deslocar o robô. Senão, será 

dispendida energia, conforme a quantidade de massa, apenas 

para colocar as rodas em rotação.  

Assim, no projeto de um robô seguidor de linha é importante 

analisar as características mecânicas que o robô terá, pois estas 

podem facilitar o controle do mesmo. 

2.2 Eletrônica 

2.2.1 Placa de Sensores 

Robôs seguidores de linha normalmente utilizam sensores 

infravermelhos para detectar a linha na pista, se orientar e 

assim seguir o percurso desejado. Sensores infravermelhos 

contém um emissor de luz infravermelho e um receptor, que 

reage a reflexão da luz do emissor. Esses tipos de sensores 

podem ser utilizados para detectar superfícies brancas e pretas, 

por exemplo. As superfícies brancas geralmente têm ótimos 

índices de reflexão, ao contrário de superfícies pretas que 

costumam apresentar um baixo índice. A régua de sensores do 

robô seguidor de linha foi desenvolvida de acordo com a 

configuração da pista utilizada na Competição de Robôs 

Autônomos da Universidade Federal de Minas Gerais – CoRA 

- UFMG, organizada pelo grupo do Programa de Educação 

Tutorial da Engenharia Elétrica – PETEE. Portanto a distância 

entre os sensores é definida de acordo com a largura da linha 

branca e as dificuldades da pista (essa pista é pintada na cor 

preta e possui uma linha branca que configura o trajeto). O tipo 

de sensor infravermelho utilizado é o modelo TCRT5000, que 

foi escolhido devido a uma maior proteção contra a luz  

ambiente e por ser compacto. Realizando testes nos sensores, 

apresentaram-se eficientes estando 5 a 8 mm de distância da 

pista. No projeto  do robô seguidor de linha, foram utilizados 9 

sensores, sendo os 5 sensores mais centrais destinados 

exclusivamente para se orientar na pista e 4 sensores para 

cumprir as  dificuldades  ao longo do percurso. O sinal 

recebido pelos sensores é trabalhado de forma digital pelo 

microcontrolador utilizado. Na figura 2 pode-se observar a 

configuração da placa de sensores utilizada, bem como a 

nomeação dada aos sensores. A disposição dos sensores está 

diretamente ligada com a programação do robô. Ela foi 

pensada levando em consideração todas as sinalizações de 

obstáculos que Uaile é capaz de realizar. Os cinco sensores 

centrais estão a uma distância de 1,5 cm. um do outro, pois 

para se obter mais estados de erro, essenciais para o controle, é 

necessário que seja possível cada sensor estar sozinho em cima 

da linha branca, bem como dois sensores vizinhos estarem 

juntamente sobre a linha branca. Já os sensores utilizados para 

detectar desafios estão localizados a 6,0 cm. do sensor central, 

pois dessa forma eles são capazes de perceber sinalizações de 

desafios com clareza (isso se baseando no regulamento da 

CoRA). 

 

Figura 2 – Placa de sensores do protótipo Uaile. 

2.2.2 Arduino 

O Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto 

baseada em hardware e software. Placas Arduino são capazes 

de ler as entradas - luz em um sensor, pressionar botão - e 

transformar em uma saída - ativar um motor, ligar um LED, 

por exemplo. Um conjunto de instruções são informadas ao 

microcontrolador explicitando as ações a serem realizadas. Foi 

escolhida essa plataforma por ser bastante utilizada para 

prototipagem, além de fácil utilização e obtenção no mercado. 

Utilizou-se Arduino Mega 2560, já que  este dispunha da 

quantidade mínima de pinos digitais necessários para o projeto. 

 O Arduino Mega 2560 é uma placa microcontroladora que 

possui 54 pinos de entrada / saída digitais (dos quais 15 podem 

ser usados como saídas PWM), 16 entradas analógicas, 4 

UARTs (portas seriais de hardware), um oscilador de cristal de 

16MHz, uma conexão USB, conector de alimentação, um 

conector ICSP, e um botão de reset [ARDUINO, 2018]. 
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2.2.3 Driver dos motores 

No projeto do robô seguidor de linha foi utilizado o driver 

motor Ponte H composto pelo chip L298N, construído para 

controlar cargas indutivas como relés, solenóides, motores DC 

e motores de passo. Ponte H é um circuito de eletrônica de 

potência que pode determinar o sentido da corrente, a 

polaridade da tensão e a tensão em um dado sistema ou 

componente. Sua principal função é controlar os sentidos e 

velocidade de motores DC. Com este driver é possível variar a 

tensão aplicada aos motores individualmente, controlando 

assim independentemente a velocidade e rotação de dois 

motores DC utilizados no robô. Essa independência é uma 

condição necessária para desenvolvimento deste projeto. 

2.2.4 Motores 

No projeto foi utilizado dois motores DC 3-6 Volts (V) com 

caixa de redução e eixo duplo. A escolha desses motores foi 

devido ao baixo custo e fácil disponibilidade no mercado. 

Porém recomenda-se a utilização de motores de boa qualidade, 

uma vez que valores de rotações estáveis são essenciais para se 

obter um robô estável. 

2.2.5 Sensor de velocidade 

Através da utilização do sensor de velocidade encoder LM393. 

acoplado a cada roda, os valores de rotações por minuto são 

medidos, possibilitando assim o cálculo das velocidades 

instantâneas dos motores. Esse encoder é basicamente um 

acoplamento entre um disco com ranhuras, e componentes 

ópticos capazes de emitir e receber um feixe de luz 

infravermelho. A cada interrupção no recebimento do feixe 

provocada  pelas ranhuras do disco durante a rotação dos 

motores, um sinal é enviado ao Arduino,  e pode ser convertido 

em parâmetros a serem utilizados no controle do robô. 

2.3 Programação 

Além dos motivos citados na subseção acima, a escolha da 

plataforma Arduino também se deu a importantes aspectos 

relacionados a programação. Essa plataforma utiliza a 

linguagem Arduino, que se assemelha bastante às linguagens C 

e C++. A linguagem é simples e amplamente utilizada,. Além 

disso, pela plataforma ser código livre, são facilmente 

encontradas bibliotecas para diversas tarefas.  

A linguagem é estruturada em duas funções pricipais: a função 

setup() e a função loop(). A primeira é executada apenas uma 

vez ao iniciar o programa e é onde deve-se configurar todos os 

pinos. Já a segunda é a função onde as instruções são 

executadas continuamente enquanto o programa estiver 

funcionando. O loop() contém toda a lógica do processo 

programado, bem como as chamadas das funções de atuação 

contínua [PEREIRA, 2014]. 

Visando aproximar o robô Uaile de um automóvel real, ele foi 

programado de forma a conseguir realizar algumas atividades 

crucias no trânsito das cidades. São essas: faixa de pedestres (o 

robô deve parar antes da faixa, por um tempo estabelecido, 

antes de voltar a seguir linha), rotatória (onde existem diversas 

saídas e o seguidor deve ser capaz de decidir qual caminho ele 

deve pegar de acordo com as marcações na pista), curva de 

noventa graus (ao encontrar uma marcação na pista que 

configure esse obstáculo, Uaile deve realizar uma curva de 

noventa graus da maneira mais suave possível e voltar a seguir 

seu trajeto), bifurcação (ao encontrar uma bifurcação, onde 

existem duas possibilidades de caminho, o seguidor deve 

escolher um deles com base nas marcações da pista) e por fim, 

zigue – zague (o seguidor de linha deve ser capaz de realizar 

diversas curvas fechadas para lados alternados). 

Para realizar todas essas atividades (comumente chamadas de 

desafios) é importante uma boa integração entre a placa de 

sensores e a programação. Isso porque o posicionamento dos 

sensores deve permitir que eles captem, com boas margens de 

segurança, todas as marcações de desafios possíveis. Uma vez 

que isso seja feito, o código implementado chama a função 

específica para o desafio captado e essa é executada até que o 

Uaile complete a atividade e volte a seguir o trajeto normal. 

Como o código foi feito de maneira modularizada para cada 

um dos desafios, com exceção do zigue – zague (pois esse 

desafio é feito apenas seguindo linha normalmente) existe uma 

função, ou seja, um bloco de código específico para realizar tal 

atividade e que deve ser chamado sempre que os sensores 

detectarem condições específicas. 

O principal fator para que Uaile realize tudo que foi proposto 

para ele é a estabilidade. É necessário que se tenha um robô 

capaz de seguir uma linha de maneira estável, sem 

dificuldades, e inteligente. Para isso foi empregado nele a 

técnica de controle conhecida como controlador  PID. 

3 CONTROLE PID 

Devido a sua facilidade de implementação e a robustez que 

apresenta, o controlador PID tem sido uma das técnicas de 

controle mais utilizada na Indústria.  

Constituído pelos fatores proporcional, integral e derivativo, o 

PID é aplicado em sistemas que operam em malha fechada, ou 

seja, sistemas que são realimentados na entrada continuamente 

com dados oriundos da saída.  O princípio de funcionamento 

do PID pode ser demonstrado através do diagrama da Figura   

3. 

 
Figura 3 – Diagrama de blocos do controlador PID   

No diagrama é possível notar que a variável que está sendo 

controlada tem seu valor da saída, comparado a todo tempo 

com seu valor ótimo ou set point. A diferença entre tais valores 

é denominada erro [e(t)], e o principal objetivo do PID é 

minimizar esse erro utilizando seus três fatores: P, I e D.  Seu 

funcionamento começa pelo cálculo contínuo do erro na malha 

fechada. Então, realizam-se três operações matemáticas sobre o 

erro calculado, conforme a equação abaixo. A ação final do 

PID será a soma algébrica das correções obtidas nas três 

operações. 

𝑃𝐼𝐷 = 𝐾𝑝 × 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ×  ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑 ×
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
      (1) 

Onde Kp, Ki e Kd são constantes definidas no projeto. 

 O fator P é diretamente proporcional ao erro no 

instante de tempo t. Ou seja, P = Kp × e(t). Este valor 
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é responsável pela magnitude da mudança necessária 

na quantidade física para atingir o ponto de ajuste. O 

termo proporcional é o que determina o quão rápido o 

controle vai chegar ao ponto de ajuste (set point). 

 O fator I é proporcional à integral do erro até 

determinado instante de tempo t, ou seja, é 

responsável por “somar” o erro acumulado até o 

momento. Sendo assim, I = Ki × ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡. Esse termo 

é responsável pela velocidade de resposta do sistema 

para a mudança do ponto de ajuste. 

 O fator D é proporcional à derivada do erro em 

determinado instante de tempo t. D = Kd × 
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
. No 

código esse termo é a diferença entre o erro 

instantâneo do ponto de ajuste, e o erro a partir do 

instante anterior. Ele é responsável por diminuir a taxa 

de variação da quantidade física quando o controle se 

aproxima do ponto de ajuste. O termo derivativo é 

utilizado a reduzir o quanto o sistema “super corrige” 

(“overshoot”). 

No projeto do Uaile, o erro instantâneo do PID é medido 

através da leitura dos sensores de 2 a 6.   Cada valor de erro 

possível correspondente a cada nível lógico adotado pelos 

sensores, encontra-se tabelado abaixo. O projeto da placa de 

sensores levou em conta a necessidade de dois sensores 

consecutivos poderem estar simultaneamente em cima da linha 

para definir melhor os valores de erro. Na tabela 1 é possível 

observar como foram definidos os valores de erro para 

diferentes posicionamentos da placa de sensores sobre a linha 

branca. 

Tabela 1 – Definição dos valares de erro. 

S[2] S[3] S[4] S[5] S[6] Erro 

0 1 1 1 1 -2,5 

0 0 1 1 1 -2 

1 0 1 1 1 -1,5 

1 0 0 1 1 -1 

1 1 0 1 1 0 

1 1 0 0 1 1 

1 1 1 0 1 1,5 

1 1 1 0 0 2 

1 1 1 1 0 2,5 

 

Os valores de erros foram definidos com bases em diversos 

testes. A forma adotada para saber a posição do seguidor (se 

ele está mais a direita ou mais a esquerda da linha) após 

calcular o erro e ainda ter magnitudes de correção iguais 

independente do lado em que ele se encontra foi utilizar valores 

de erro iguais em magnitude mas de sinais opostos. Assim se 

sensores mais a direita da palca estiverem sobre a linha branca, 

a função erro retorna um valor positivo, caso seja um sensor 

mais a esquerda da placa que esteja sobre a trajetoria branca, a 

função retorna um valor negativo. 

Para implementação do PID no código Arduino foram criadas e 

chamadas quatro funções em sequência, são elas: 

 readSensors(): responsável por realizar a leitura dos 

nove sensores e armazenar num vetor de nove 

posições. 

 calculateErrors(): com base nos valores de estado dos 

sensores, que estão armazenados no vetor citado 

acima, defini-se um valor de erro de acordo com a 

tabela 1.  

 calculatePID(): essa função calcula o valor PID, 

somando os fatores P, I e D.   

 motorPIDcontrol(): nesse procedimento aplica-se o 

valor PID um ganho de velocidade para um dos 

motores. Para saber em qual motor o ganho deve ser 

aplicado basta observar se o valor do PID é positivo 

ou negativo.  

A forma como isso é implementado na função loop() está 

esquematizada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Fluxograma que demonstra o fluxo de atividades 

que são realizadas pelo código do Uaile. 

Para que o PID atue com eficiência é necessário que as 

constantes de proporcionalidade Kp, Kd e Ki sejam 

corretamente escolhidas, de modo que o sistema tenda a 

apresentar um erro mais próximo de zero possível. Para 

determinar os valores dessas contantes utilizou-se um método 

empírico [BRITO, 2014]. Mesmo que não garanta o melhor 

desempenho do sistema, esse método prático é muito utilizado 

por projetistas que utilizam o controlador PID, e  que não 

possuem algum dos dados necessários para a utilização de 

outros métodos, devido a mensuração de determinadas 

grandezas ser complexa e inviável para o projeto. Para a 

calibração do PID do Uaile, a sequência adotada consiste em: 

 Os parâmetros Kd e Ki são inicialmente zerados e a 

constante proporcional Kp é regulada até que o robô 

apresente uma resposta rápida e eficiente ao seguir a 

linha, ou seja, deseja-se que em caso de erro, o set-

point seja  alcançado com rapidez. Isso acaba por 

gerar oscilações no sistema; 

 Determinado o valor de Kp,  Ki é aumentado até que 

as oscilações  diminuam ao máximo; 

 Por fim, Kd é ajustado de forma que o Uaile siga a 

linha com uma resposta satisfatória e sem muitas 

variações. 

4 METODOLOGIA 

Visando coletar dados para avaliar a estabilidade que a 

integração entre a parte mecânica, eletrônica e o controle PID 

proporcionou ao Uaile, foram feitos testes em percursos 

definidos. Os trechos utilizados foram uma reta e um circuito 

em formato de  “oito”, assim como é representado na Figura 5 

e na Figura 6, respectivamente.  
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Para ser possível a coleta de dados foi utilizado um módulo 

wireless NRF, que se trata de um módulo de tamanho bem 

reduzido, que apresenta baixo consumo de energia, e que é 

muito utilizado no processo de comunicação rápida e eficiente 

entre dois ou até mais componentes sem a utilização de cabos. 

A fácil integração com microcontroladores através de 

interfaces específicas, tem possibilitado a utilização de vários 

modelos deste dispositivo nas mais diversas áreas da robótica, 

dentre outras aplicações. 

Nos testes, utilizando uma relação entre a leitura de cada 

sensor e um respectivo valor retornado, dados relativos a  

posição do Uaile em relação à linha branca foram coletados e 

enviados por meio de comunicação wireless em tempo real 

através de dois módulos NRFs: o emissor conectado ao 

microcontrolador do Uaile, e o receptor conectado a um 

Arduino ligado a um computador. Assim que o receptor recebe 

os dados e transmite para o computador via comunicação 

serial, esses são  armazenados em um banco de dados. 

Outros dados coletados e armazenados, foram os de velocidade 

e rotação de cada motor. Através da utilização do sensor de 

velocidade encoder LM393. acoplado a cada roda, os valores 

de rotações por minuto são captados, possibilitando assim o 

cálculo das velocidades intantâneas dos motores. Tais dados 

são úteis para demonstrar a relação entre o valor de velocidade 

e a estabilidade apresentada pelo Uaile. 

 

Figura 5 – Trajeto de testes um - reta. 

 

Figura 6 – Trajeto de testes dois – “oito”. 

Também como forma de testar o robô desenvolvido, foi 

montada a pista mostrada na Figura 7, na qual o trajeto correto 

a ser feito, de acordo com as marcações na pista, está 

assinalado de preto. Uaile foi colocado para realizar esse trajeto 

durante trinta vezes consecutivas. 

 

Figura 7 – Trajeto de testes três 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A qualidade do Uaile pode ser avaliada de acordo com o 

número de leituras que cada um dos sensores realizou sobre a 

linha branca. Por exemplo, para o circuito em linha reta o ideal 

é que apenas os sensores centrais fiquem sobre a trajeto 

sinalizado. O gráfico da Figura 8 mostra a porcentagem de 

tempo  que cada configuração de sensores ficou sobre a linha 

branca, para o trajeto de testes um – reta, Figura 5. O tempo 

total gasto para completar esse trajeto foi 4,4 segundos. A 

Figura 9 mostra a mesma distribuição, porém, para o percurso 

em forma de “oito”, Figura 6. O tempo para Uaile completar 

esse percurso foi 17,9 segundos. Para conseguir mostrar essa 

distribuição utilizou-se uma relação entre a configuração de 

sensores sobre a linha branca e um respectivo valor retornado, 

o que pode ser visto na Tabela 2.  

Tabela 2 – Definição dos valores utilizados para 

demonstrar a configuração de sensores posicionada sobre a 

linha branca 

Valor retornado Sensores sobre a linha branca  

0 S[4] 

1 S[4] e S[5] 

-1 S[4] e S[3] 

2 S[5] 

-2 S[3] 

3 S[5] e S[6] 

-3 S[3] e S[2]  

4 S[6] 

-4 S[2] 

 

 

Figura 8 – Gráfico com a distribuição do número de 

leituras dos sensores para o percurso um - reta. 
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Figura 9 – Gráfico com a distribuição do número de 

leituras dos sensores para o percurso dois – “oito”. 

Como esperado, no gráfico da Figura 8, apenas os três sensores 

centrais estiveram sobre a linha branca, com um predomínio do 

sensor central. Ou seja, Uaile precisou realizar apenas algumas 

leves correções de trajeto, demonstrando assim sua 

estabilidade. 

No caso do gráfico da Figura 9, referente ao trajeto da Figura 6, 

também pode-se observar que na maioria do tempo o robô está 

com seus sensores centrais sobre a linha branca. Assim pode-se 

afirmar que em nenhum dos casos foi exigido ao robô que ele 

execute movimentos mais bruscos.   

Nos gráficos da Figura 10 e da Figura 11, pode-se ver leituras 

de velocidades para ambas as rodas nos circuitos de teste um e 

dois respectivamente. Percebe-se que não ocorreram mudanças 

abruptas de velocidade em nenhum dos motores, o que também 

pode ser tomado como um indicador de estabilidade do Uaile. 

No gráfico da Figura 11, relativo ao trajeto da Figura 6, as 

diferenças de velocidades dos dois motores se devem ao fato 

do trajeto compreender curvas, e para o robô passar por elas é 

necessário que uma roda gire mais que a outra possibilitando o 

seguidor de linha virar. 

 

 
Figura 10 – Gráfico dos valores de velocidade captados na 

pista de testes um. 

 
Figura 11 – Gráfico dos valores de velocidade captados na 

pista de testes dois. 

Para testar toda a capacidade do Uaile ele também foi colocado 

a prova em circuitos mais complexos como o da Figura 7. Ele 

foi testado trinta vezes seguidas nesse percurso, e em 29 delas 

ele completou o trajeto da maneira esperada. Apenas em um 

dos testes que ele não conseguiu completar, saindo do percurso 

esperado durante a realização do trecho do circuito relativo a 

faixa de pedestres. Acreditamos que esse erro foi devido a um 

travamento inesperado de um dos motores. 

6 CONCLUSÕES 

Este artigo apresenta um projeto de robô seguidor de linha 

composto por três partes essenciais: mecânica, elétrica e 

controle. Com os resultados obtidos nos testes realizados, é 

possível se concluir que a metodologia utilizada na construção 

do Uaile foi eficiente, já que ele é um protótipo estável que 

cumpre todos os objetivos estipulados para ele. Porém, durante 

o processo constatou-se a necessidade de facilitar o método de 

calibração do robô, pois sempre que deseja se mudar os valores 

das constantes Kp, Ki e Kd, bem como a velocidade do 

protótipo, é necessário modificar isso no código e carregá-lo 

novamente na placa Arduino.   

Visando automatizar ainda mais o processo de se controlar o 

autônomo, ao oferecer a possibilidade de se enviar 

remotamente ao microcontrolador os valores de velocidade, ou 

dos parâmetros do PID a cada vez que necessitarem ser 

alterados, o projeto do Uaile continuará progredindo. Através 

de um aplicativo que será desenvolvido para smartphones, e 

que permitirá a comunicação com o Uaile através de um 

módulo Bluetooth, informações básicas do controle poderão ser 

transmitidas, possibilitando maior estabilidade e eficiência do 

robô ao seguir a linha, sem afetar sua característica de ser 

autônomo. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARDUINO. Arduino Mega 2560 Rev 3. Disponível em: 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-mega-2560-rev3. Acesso:  

06/08/2018 

ARDUINO. O que é o Arduino?. Disponível em: 

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction. Acesso em:  

06/08/2018 

Brito, R. C., Madalosso, E., & Guibes, G. A. (2014). Seguidor 

de linha para LEGO® Mindstorms utilizando controle PID. 

Anais do Computer on the Beach. p. 310-319.  

ENGENHARIA. Robos Autónomos. Disponível em: 

https://pedrogarcia12av1.wordpress.com/about/robos-

autonomos/. Acesso em: 04/08/2018 

Fornaza, R. (2016). Robotica educacional aplicada ao ensino 

de fÍsica. p. 32-34. 

Pereira, L. M. M., Oliveira, G. S., Bezerra, P. H. R., & Alves, 

F. (2014) ROBÔ DE COMPETIÇÃO CATEGORIA 

SEGUIDOR DE LINHA UTILIZANDO ALGORITMO PID E 

PLATAFORMA ARDUINO. 

Silva, A. F. D. (2009). RoboEduc: Uma metodologia de 

aprendizado com Robótica Educacional. p. 26-33. 

Zilli, S. D. R. (2004). A robótica educacional no ensino 

fundamental: perspectivas e prática. p. 14-16. 

0

0,5

1

0 1 2 3 4 5

Velocidade(m/s) x Tempo(s)

Motor Esquerdo Motor Direito

0

0,2

0,4

0,6

0 5 10 15 20

Velocidade(m/s) x Tempo(s)

Motor Esquerdo Motor Direito


