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RESUMO 

 

Os robôs móveis estão ganhando cada vez mais visibilidade trazendo inovações e 

simplificações em processos. No caso dos robôs seguidores de linha, estes possuem destaque 

em automatização de armazéns, no ensino e em competições robóticas. Apesar de ser um 

assunto relativamente comum na área da robótica, com muitos estudos nas mais diversas áreas, 

o robô seguidor de linha apresenta relativa complexidade quando se deseja ter um melhor 

desempenho em altas velocidades, pois é preciso realizar um estudo sobre o possível impacto 

de cada componente e propor pequenas melhorias de forma a melhorar o desempenho do robô. 

Porém não é trivial detectar quais as possíveis melhorias tão pouco como saber aplica-las.  O 

foco deste trabalho é avaliar possíveis sistemas de sensoriamento, verificando sob as mesmas 

condições, como a quantidade, tipo e posicionamento dos sensores afetam o desempenho de 

um robô seguidor de linha projetado para competições. É descrita a construção do protótipo, as 

limitações encontradas e o resultado da avaliação entre três bicos de sensoriamento diferentes, 

construídos a partir do levantamento dos sistemas de sensoriamento mais comuns em 

competições. Conclui-se que o protótipo com bico triangular, para uma mesma malha de 

controle PID, obteve o melhor resultado dentre as 3 configurações. 
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ABSTRACT 

 

Mobile robots are gaining more visibility each passing day, achieving a set of system 

innovations and simplifications. In the case of line following robots, it has a upper hand in store 

management, in education and mobile competitions. Even though if it is a common topic in the 

robotic field with many relative studies in the literature, a line following robot has a 

significantly complexity when a high speed performance is demanded because it is necessary 

to study each component impact in the robot system performance and this is not a trivial task. 

This study focus is to evaluate the sensor system of this type of robot, verifying under the same 

conditions, how the position of the sensors affects the performance of this type of robot. The 

robot prototype is described along the text, its limitations and the construction and evaluation 

of three sensor sets made in a modular way. These sensors were inspired and build after the 

study of the main types of sensor sets utilized in competitions. It is concluded that the sensor 

set X had a better performance than the others.       

Keywords: Mobile robot; Line Following Robot;  Sensors.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os robôs são dispositivos que ganham cada vez espaço e importância na sociedade atual, 

uma vez que agilizam processos, mantém o padrão de qualidade constante e reduzindo perdas 

envolvidas, além de estarem em contínuo aperfeiçoamento. Segundo Romero (2014), os robôs 

irão dominar as tarefas denominadas “3D” (Dirty, Dull and Dangerous) que incluem as tarefas 

indesejadas (exemplo: limpeza de esgotos), tarefas repetitivas e monótonas (exemplo: linhas de 

produção) e tarefas perigosas (exemplo: buscas em zonas de desastres). Recentemente este 

conceito recebeu um novo conceito denominado Dear, passando a ser empregado com a 

denominação 4D (MARR, 2017). São incluídas neste novo conceito, as tarefas importantes, nas 

quais ao usar um robô, há uma redução drástica no custo e uma melhoria significante no 

desempenho da tarefa. 

 No Brasil, o setor industrial é o onde há uma maior demanda de emprego de robôs. A 

aplicação na seção automobilística se destaca em números, principalmente em tarefas onde se 

evita expor o trabalhador a condições perigosas, mantendo ao mesmo tempo, a eficiência e 

qualidade constantes.  

 Outro setor onde os robôs se destacam é na automatização de armazéns, onde estão 

presentes tarefas repetitivas, cansativas e que oferecem riscos ergométricos aos humanos. 

Nestas aplicações os robôs também se destacam por otimizar o desempenho do controle de 

estoque e permitir a escalabilidade das operações, sem que haja redução do quadro de 

empregados da indústria (TRUDGIAN, 2017). Os robôs que operam neste segmento necessitam 

se localizar e navegar pelo ambiente, podendo utilizar tecnologias complexas de SLAM 

(Simultaneous Localization and Mapping) baseadas em sensores de distância e sistemas de 

visão computacional ou tecnologias mais simples, como técnicas para acompanhamento de 

linhas e identificação topológica de regiões chaves. Um exemplo de sucesso desta utilização é 

o da empresa AMAZON, onde é empregado uma combinação de ambas tecnologias para obter 

uma melhor precisão (Figura 1). 

No entanto, como mencionado por Trudgian (2017), a automatização de armazéns é um 

caminho sem volta e sua utilização não está limitada à grandes empresas. A produção deste tipo 

de robôs também não é pontual, sendo que já existem empresas e robôs comerciais específicos 

para esta área, como o robô WEASEL da SSI SCHAEFER (Figura 2). 

 

 

 



10 

 

 

Figura 1 – Robôs utilizando linhas de referência no depósito automatizado da AMAZON. 

 

Fonte: WINGFIELD (2017) 

 Figura 2 – WEASEL, robô industrial seguidor de linha da SSI SCHAEFER. 

   

Fonte: SSI SCHAEFER (2018) 

 Nesse segmento dos autômatos, optou-se por um enfoque especial nos robôs seguidores 

de linha, que já possuem uma ampla área de atuação, impulsionada pelo apelo de sua 

simplicidade e pelo estimulo por meio de competições robóticas. 

 As competições de robôs seguidores de linha estimulam, principalmente o público 

jovem e iniciante na robótica, o desenvolvimento de robôs e de tecnologias para seu correto 

controle para permanecer no trajeto traçado. Os competidores necessitam desenvolver o 

hardware utilizando componentes de relativo baixo custo, lidando com as limitações do 

hardware e dos componentes eletrônicos, e ao mesmo tempo desenvolver um software que seja 

capaz otimizar o desempenho do robô para grandes velocidades, utilizando na maioria dos 

casos, um controlador PID para manter o robô em cima da linha (Figura 3). 

O desempenho do algoritmo do robô é vital para o robô, mas sua otimização está 

diretamente relacionada e limitada pelo desempenho do hardware, principalmente dos motores 

e dos sensores. O sensoriamento, em especial, é realizado por um conjunto de sensores 

infravermelhos capazes de diferenciar as cores preto e branco por meio da refletância obtida da 

emissão de um sinal luminoso infravermelho. 

Nas competições, os robôs devem ser velozes e precisos, ou seja, precisam percorrer 

toda a extensão da pista o mais rápido possível. Porém quanto mais veloz estiver o robô, menor 

será o tempo para lidar com curvas e com a imprecisão dos sensores. 
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Figura 3 – Vista superior e inferior do robô seguidor de linha da equipe local da UFU, elaborado para 

competições de robôs seguidores de linha. 

   

Fonte:Autor. 

 Uma forma de lidar com o problema sem grandes alterações do hardware do robô, é 

focar em um melhor sensoriamento, seja definindo uma melhor disposição dos sensores, ou no 

emprego de sensores de maior qualidade ou aumentar o número de sensores utilizados. Ao 

aumentar a quantidade de recursos utilizados, pode ocorrer a escassez de alguns recursos e 

funcionalidades, como número de portas de entrada disponíveis no microcontrolador. Dentre 

os recursos disponíveis, pode haver um melhor aproveitamento dos mesmos ou pequenas 

adições para melhorar o desempenho do robô.  

No caso do seguidor de linha, o robô é composto de 3 sistemas básicos:  os motores e 

seus acionamentos por ponte H, o microcontrolador com a lógica e o PID, e o sensor que detecta 

a linha. Em relação ao sistema do motor, não há muito a ser feito além da aquisição de novos 

motores ou do posicionamento dos mesmos, nos quais também tendem a seguir um padrão. O 

microcontrolador e sua lógica poderiam ser melhorados, mas dependem principalmente da 

informação fornecida pelos sensores.  Considerando um posicionamento limitado dos motores 

e que não há um interesse imediato em atualizar o sistema microcontrolado do robô (baseado 

em Arduino) devida a facilidade dos alunos com esta placa, é proposto estudar incialmente o 

sistema de sensoriamento.  

 Desta forma é proposto elaborar um protótipo robótico seguidor de linha com 

sensoriamento modular onde seja possível avaliar diferentes números e posição de sensores, 

testando para um mesmo algoritmo, o desempenho do robô para diferentes “bicos” de 

sensoriamento.    

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é realizar a comparação entre diferentes estruturas de 

sensoriamento de um robô seguidor de linha, direcionado para competições robóticas e avaliar 
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qual dos modelos propostos é mais oportuno/viável para e se há ganhos reais no desempenho 

do robô. 

 

Objetivo Específico 1: Projetar e construir um protótipo robótico modular na qual seja possível 

trocar facilmente a parte referente ao sensoriamento. 

 

Objetivo Específico 2: Para um mesmo código de controle PID, utilizar diferentes 

posicionamentos dos sensores e avaliar qual a configuração fornece os melhores resultados.  
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2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

Para comparar os diferentes sistemas de sensoriamento, foi elaborado um protótipo 

robótico seguidor de linha para competição com a parte frontal de sensoriamento com encaixe 

modular. Para isso foi necessário realizar um estudo das principais configurações utilizadas em 

robôs de competição, limitar ao tamanho do robô desejado e projetar um protótipo que atenda 

aos requisitos desejados. Tendo em vista estas etapas, nos próximos itens são apresentados os 

trabalhos relacionados, o referencial teórico utilizado e desenvolvimento do protótipo. No 

próximo capítulo é apresentado o resultado do funcionamento do protótipo e a comparação 

entre os bicos de sensoriamento escolhidos.  

  

2.1 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

O estudo de robôs seguidores de linha é um tópico de pesquisa recorrente na robótica, 

dada a simplicidade do problema para introdução de conceitos de microcontroladores, aquisição 

de sinais e de controle realimentado. O problema passa a se tornar cada vez mais complexo à 

medida que outros fatores são adicionados, como por exemplo, o controle do robô em alta 

velocidade, a realimentação do sinal de velocidade do robô por odometria e seguimento de 

trajetórias complexas. 

Os trabalhos na área abrangem desde o aspecto construtivo do robô (KHAISER, 2014), 

quanto a técnicas de sensoriamento (PATIL, 2016) e de controle PID (CHIA, 2018). 

Independente do tópico do trabalho, não há um consenso sobre a quantidade de sensores 

utilizados, sua disposição e se há diferença significativa em utilizar um conjunto de 

sensoriamento comercial ou construir o próprio módulo. 

O trabalho de Neves (2016) utiliza a placa de sensoriamento Zumo (POLULU, 2018a) 

com 6 sensores alinhados com 3 diferentes espaçamentos, aplicado para competições da Robot 

Factory de seguimento de linha. O mesmo sensor é utilizado por Chia (2018) para regulação 

por Ziegler-Nichols do PID de controle do robô. 

No entanto, Chowdhurva (2017) propôs a elaboração de um robô seguidor de linha 

utilizando o mínimo possível de sensores, no qual afirma que 4 sensores com 2 espaçamentos 

diferentes seriam suficientes para realizar o controle do robô, mesmo em curvas acentuadas. 

De forma similar a Chowdhurva, outros autores também optaram por construir seus 

próprios módulos de sensoriamento. No entanto, Kaiser (2014) optou em utilizar 5 sensores 

infravermelhos igualmente espaçados no seu trabalho de estudo de aquisição de sinais. Já 
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Mathew (2014) optou em utilizar 7 sensores, em uma disposição 3-1-3 com diferentes 

espaçamentos, propondo uma forma inovadora de seguir linhas. Patil (2016) também utiliza 7 

sensores, mas igualmente espaçados.  

Em oposição aos trabalhos mencionados, Candela (2015) propõe utilizar robôs com 14 

sensores em disposição semicircular, visando a implantação de um laboratório de robótica. 

Por meio destes trabalhos foi possível observar a grande variedade de propostas, sem 

que haja um estudo mais detalhado sobre os sensores utilizando uma mesma plataforma e um 

mesmo algoritmo de controle. 

Motivados pela falta de estudos relacionando o impacto dos sensores em um algoritmo 

e pela experiência da equipe local de competição da UFU em competições de seguidores de 

linha, é proposto este estudo inicial visando melhorar o desempenho atual da equipe. Neste 

sentido, é proposto manter a capacidade de processamento, o algoritmo de controle e o chassi 

do robô, modificando apenas o sensoriamento do robô para determinar o impacto de diferentes 

configurações. 

Como o algoritmo utilizado é um PID, foi elaborada a hipótese de que uma melhor 

graduação na escala do PID poderia melhorar a resposta do sistema, ou seja, um número maior 

de sensores poderia melhorar o desempenho. No entanto, o microcontrolador utilizado 

atualmente apresenta limitações no número de portas que consegue processar, ou seja, o número 

de sensores é limitado pela quantidade de pinos disponíveis. Portanto, foi elaborada uma 

segunda hipótese de se utilizar um sistema multiplexador para o robô, sendo necessário analisar 

o impacto que esta solução acarreta no desempenho do robô. 

 

2.2 ROBÔS SEGUIDORES DE LINHA EM COMPETIÇÕES 

 

Após pesquisar o resultado de diversas competições, como o Winter Challenge da 

Robocore (ROBOCORE, 2019), foram levantadas as configurações dos robôs melhores 

colocados, avaliando o número de sensores, disposição dos mesmos, o microcontrolador 

utilizado e se o sensor utilizado era um modelo disponível comercialmente ou se foi construído 

pelos autores. Os resultados são indicados na Tabela 1, sendo os valores médios e que ocorrem 

com maior frequência, indicado na Tabela 2. 
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Tabela 1 - Configuração dos robôs das principais equipes de competição de robôs seguidores de linha. 

Equipe Controle 
Nº 

Sensores 
Configuração 

Distância entre 

Sensores (cm) 

Modelo 

Sensores 

Distância - Sensores 

ao Eixo das Rodas 

(cm) 

Lamborghino Nano 8 Alinhados 0,4 QTR8C 12,6 

Impact 
ARM Cortex 

M3 
12 

Arco pouco 

curvado 
0,5 Próprio 14,5 

Pumatron ARM 6 Alinhados 0,2 Próprio 17 

Taquion Nano 5 Alinhados 0,5 Próprio 18,5 

Storm Atmega 32U4 16 
7 alinhados, 4 

aos lados, 1 atrás 
0,6 Próprio 22,5 

Silvestre ARM 8 Alinhados 0,5 Próprio 20,2 

Easybot Nano 8 Alinhados 0,4 QTR8C 16,4 

Will’s Robotic - 8 Curvados 0,8 Próprio 12 

Pelondulado – 

Fusion 

Baby 

Orangutan 
8 Alinhados 0,4 QTR8C 18 

CC-Jerry - 16 Curvado - Próprio 16,7 

Tracer ARM 15 Curvado - Próprio 14,1 

HBFS ARM 10 Alinhados - Próprio 22,5 

UTCH ARM - Misto - Próprio 29,8 

Tabela 2 - Principais informações gerais dos robôs analisados. 

Valores Médios 

Nº Sensores Distância entre Sensores (cm) Distância - Sensores ao Eixo das Rodas (cm) 

10-9 0,53 17 – 17,7 

Valores Mais Comuns 

Nº Sensores Distância entre Sensores (cm) Distância - Sensores ao Eixo das Rodas (cm) 

8 0,4 – 0,5 16 

 

2.3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para compreensão do projeto é necessário aprofundar o conhecimento em alguns 

conceitos teóricos importantes, dentre eles, foram destacados o sistema de sensoriamento 

infravermelho, o sistema de processamento via Arduino, o sistema de acionamento por motores 

de corrente contínua e a utilização do PID para manter o robô na pista.  

 

2.3.1 Sensor Infravermelho 

 

O sensor infravermelho para seguir linha tem um funcionamento simples baseado no 

nível de reflexão do sinal infravermelho no objeto. O sensor consiste de um emissor e um 

receptor, onde geralmente estão bem próximos e são configurados para serem sensíveis o 

suficiente para detectar pequenas variações do sinal. 

O emissor fica constantemente enviando um sinal infravermelho, se o sensor estiver 

próximo a um objeto, este sinal é refletido de volta para o emissor. Dependendo da cor, formato 

e brilho do objeto, este sinal é refletido de diferentes formas para o receptor.  
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O receptor por sua vez, pode estabelecer níveis lógicos para faixas de valores do sinal 

recebido. Em casos como o seguidor de linha, esse processo é simplificado, pois a distância ao 

obstáculo é conhecida, assim como as cores do material e o brilho. Na aplicação de seguidor de 

linha, geralmente são utilizadas cores que ocasionam os 2 extremos da reflexão/absorção do 

sinal infravermelho, utilizando as cores branca e preta, facilitando a diferenciação de ambas 

pelo sensor (Figura 4) 

Figura 4 – Funcionamento do sistema de sensoriamento por infravermelho. 

 

 Utilizar apenas Leds emissores e receptores de infravermelho não é o suficiente para 

acondicionar o sinal. Geralmente é utilizado um amplificador e outros componentes para 

preparar o sinal para o microcontrolador. Também é possível aplicar filtros diretamente no sinal 

adquirido ou posteriormente no microcontrolador, para diminuir o impacto de interferências. 

 Muitos módulos comerciais já fornecem esse acondicionamento do sinal, como por 

exemplo, nos módulos genéricos de infravermelho vendidos em sites de eletrônica (Figura 5). 

Figura 5 - Exemplo de sensor infravermelho genérico. 

 

 Existem modelos específicos para seguidor de linha, onde já são projetados para reduzir 

a presença de ruídos, os sensores já são fixos em uma placa, limitados a 8 e posicionados com 

espaçamento adequado para medir a presença de uma linha (Figura 6). Nota-se que este sensor 

não há possibilidade de testar distintas posições dos sensores e muitas equipes de robótica ficam 

limitadas a esta configuração.  
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Figura 6 - Sensor QTR-8RC da Pololu. 

 

Fonte: Pololu (2019) 

2.3.2 Arduino Nano 

 

Para aplicações de robôs seguidores de linha, é necessário que o robô adquira a 

informação dos sensores e tome uma decisão sobre sua futura orientação e velocidade, 

repassando esses comandos para os motores. 

Para flexibilizar o processo de tomada de decisão, na grande maioria das vezes, a mesma 

é implementada em software. Neste sentido, a utilização de microcontroladores se faz 

necessária, sendo optado pela utilização de tecnologias baseadas em Arduino pela sua facilidade 

e popularidade entre os discentes. 

O Arduino é uma plataforma de baixo custo, de fácil acesso, fácil uso, é projetado para 

ser utilizado em desenvolvimento de placas e para ser utilizado de forma modular, onde as suas 

placas possuem um microcontrolador ATMEL com fácil encaixe de módulos (Shields). A 

programação é realizada via Arduino IDE e usa linguagem de programação C++.  

 As placas Arduino possuem circuitos de entrada/saída e os componentes necessários 

para funcionamento do microcontrolador. A placa pode ser facilmente conectada à um 

computador para ser programada, sem a necessidade de equipamentos adicionais além de um 

cabo USB. 

As opções de modelos (Figura 7) variam desde a placa padrão Uno R3 e suas 14 portas 

digitais e 6 analógicas, sua versão de tamanho reduzida (Arduino Nano) passando por placas 

com maior poder de processamento e de portas, como o Arduino Mega, com microcontrolador 

ATmega2560 e 54 portas digitais, e o Arduino Due, baseado em processador ARM de 32 bits. 
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Figura 7 - Modelos de placa Arduino, com destaque ao Nano. 

  

Fonte: Arduino (2019) 

 Para o projeto do seguidor de linha, é importante a minimização do tamanho desta placa, 

sem a perda de funções básicas como o conector USB. Desta forma, foi optado pela utilização 

do Arduino Nano para o projeto. 

 

2.3.3 Motores CC e Ponte H 

 

Para o deslocamento do robô são utilizados dois motores de corrente contínua 

posicionados lateralmente ao robô. A diferença de velocidade e sentido entre os motores é o 

que irá ocasionar a rotação do robô ou o seu deslocamento translacional (no caso de valores 

identificos). 

Para controlar o sentido e velocidade dos motores é utilizado um circuito denominado 

Ponte  H (H-Bridge), nome associado à semelhança do seu funcionamento à letra H (Figura 8).  

Figura 8 - Circuito Ponte H. 
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A ideia da Ponte H é controlar o sentido de rotação dos motores por meio troca da 

polaridade de energização do motor, como indicado na figura anterior. Os transistores são 

chaveados de forma que Q1 e Q4 permitem a passagem da corrente em um sentido e quando 

acionado os transistores Q3 e Q2, permite a passagem de corrente no outro sentido. 

Para variar a velocidade de rotação é utilizada uma modulação por largura de pulso 

(PWM) no chaveamento dos motores. Ou seja, os transistores são chaveados tão rapidamente 

que o motor tem um movimento suave, mas com uma entrega de potência menor, portanto, 

mantendo uma velocidade menor. 

Os drivers de motores já possuem a Ponte H integrada, junto com alguns componentes 

adicionais de filtragem e de acondicionamento de sinais, focando no melhor desempenho dos 

robôs e a correta entrega de tensão e corrente aos mesmos. Um modelo que aceita a entrada 

PWM, possui pequeno tamanho e é adequado para a aplicação, é o driver TB6612FNG (Figura 

9). 

Figura 9 - Driver dos motores CC, modelo TB6612FNG. 

 

Fonte: Artis Tech (2019) 

2.3.4 Controle PID 

 

O controle PID (Proporcional – Integral – Derivativo) está presente na maior parte dos 

sistemas de controle industriais e de robótica. É um método de controle em malha fechada onde 

o sinal de controle é calculado em função das três ações mencionadas.   

A representação contínua de um PID tradicional é apresentada na Figura 10, onde a 

diferença entre a referência (R(s)) e o sinal realimentado, chamado de erro (E(s)) é a entrada do 

PID. As três ações do PID ocorrem em paralelo e somam-se ao final, ou seja, cada ação 

contribui para a ação de controle final. Esta ação de controle (U(s)) pode sofrer uma perturbação 
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(D(s)) antes de chegar na planta. A planta ou sistema, pode ser o robô ou outro sistema a ser 

controlado, onde G(s) é a relação saída por entrada, também conhecida como função de 

transferência do sistema. Ao final, a saída de interesse do sistema é realimentado por meio da 

leitura dos sensores, modelada e comparada com a referência (ou setpoint).  

Figura 10 – Malha de fechada de um sistema com controle PID  

 

Fonte: Adaptado de Ogata (2018) 

As equações (2.3.1 e (2.3.2) descrevem matematicamente o controlador PID no domínio 

do tempo e da frequência, respectivamente: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑐. (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
  ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

+ 𝑇𝑑  
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
) (2.3.1) 

𝑈(𝑠) =
(𝐾𝑝𝑠 + 𝐾𝑖 + 𝐾𝑑𝑠2)𝐸(𝑠)

𝑠
 (2.3.2) 

      

Tradicionalmente os parâmetros de ajuste do PID são expressos  em função do ganho 

proporcional 𝐾𝑝, do ganho integral  
𝐾𝑐

𝑇𝑖
 e do ganho derivativo 𝐾𝑐𝑇𝑑. 

 Em termos discretos e codificando o PID para o Arduino, a ação de controle dependerá 

do erro na atual interação e(k), da acumulo dos erros (ação integral) e da diferença entre o erro 

da última integração com o erro desta interação. Os ganhos ajudam a balancear quanto cada 

parcela irá influenciar na ação de controle. 
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2.4 PROJETO ROBÔ SEGUIDOR DE LINHA 

 

Dado que é necessário utilizar um mesmo robô durante todo o projeto, foi projetado um 

robô seguidor de linha baseado nos modelos já construídos na UFU, sendo adaptado apenas a 

parte de sensoriamento. 

 A placa eletrônica do robô também serve de estrutura mecânica e suporte para os demais 

componentes do mesmo, sendo idealizado desta forma para reduzir o peso do robô e melhorar 

sua eficiência em competições. O robô foi inspirado pelo seu antecessor, o robô de competições 

da equipe Patosbot, indicado na Figura 11. 

Figura 11 - Robô original criado pela PatosBot e alvo da adaptação. 

 

 

 A partir do primeiro protótipo, o diagrama eletrônico do robô foi refeito no software 

EAGLE, retirando alguns componentes de teste da versão anterior e separando as ligações dos 

sensores do restante da placa, mas ao mesmo tempo, inserindo o local dos conectores para 

facilitar a conexão de diferentes bicos de sensoriamento (Figura 12). 

 Na Figura 13 é indicada o novo redimensionamento da placa, na qual já fornece espaço 

para a fixação dos motores, dos sensores, da placa driver dos motores e do Arduino Nano. Esta 

modularização visa a rápida substituição de componentes, caso haja algum dano ou queima, 

sem que seja necessário realizar nenhum tipo de solda. Isto é muito importante em competições, 

pois muitas vezes não há tempo para realizar soldas ou novas programações, tendo apenas 

alguns minutos para testar algoritmo e trocar peças queimadas. 
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Figura 12 -  Diagrama eletrônico da placa base. 

 

Figura 13 - Diagrama de conexões da placa base. 

 

 As placas foram confeccionadas na prototipadora PCB-Proto da fabricante TTP, recém 

adquirida pelos laboratórios do curso via projeto PROSSIGA PROLAB 2018, capaz de elaborar 
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placas de circuito impresso com uma ótima precisão, sendo um dos primeiros projetos a utilizar 

o equipamento (Figura 14 e Figura 15). 

Figura 14 - Prototipadora para confecção de circuitos impressos PCB-Proto. 

 

Figura 15 - Processo de confecção da placa. 

 

 

 O aspecto final da placa base é indicada na Figura 16, com os componentes montados 

e/ou soldados. A lista dos principais componentes utilizados e de seus custos são indicados na 

Tabela 3. 
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Figura 16 - Aspecto final da placa base do robô com os componentes presos e/ou soldados. 

 

 

Tabela 3 - Principais componentes utilizados e respectivos custos. 

Descrição Quantidade Custo Total 

Arduino nano 1 30,00 

Sensor Infravermelho CNY70 16 20,00 

Placa com 8 sensores qtr8rc 1 50,00 

Bateria 7,4V (0,7Ah) 2 30,00 

Driver de Motor (tb6612fng) 1 15,00 

Rodas 2 16,00 

Suporte para motor 2 4,00 

Micromotor n20(600rpm) 2 50,00 

Placa de Fibra de Vidro 10x15cm 4 40,00 

Componentes menores (resistores, 

regulador de tensão, capacitor, dentre 

outros) 

1 30,00 

Total 285,00 

 

Parte dos componentes foram aquisições prévias do aluno, sendo que todo o valor do 

material restante foi coberto pelo orientador.  
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2.5 PROJETO DOS SENSORES 

 

A confecção dos bicos de sensoriamento foi semelhante aos passos realizados para a 

placa base. Foi elaborado o diagrama eletrônico e de trilhas da placa de circuito impresso. 

Considerando o posicionamento dos sensores, forram elaborados neste estudo inicial, 3 bicos. 

Dois bicos utilizam um circuito com sensores próprios e um bico utiliza sensores alinhados, 

sendo este um modelo comercial. O diagrama dos bicos montados são indicados na Figura 17, 

Figura 18 e Figura 19. 

Figura 17 - Diagrama eletrônico dos dois bicos montados. 

 

Figura 18 - Posicionamento dos sensores e trilhas do bico 1. 
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Figura 19 - Posicionamento dos sensores e trilhas do bico 2. 

 

 O terceiro bico, utiliza o sensor QTR8-RC e a placa apenas tem a função de adequar as 

ligações das trilhas e facilitar o encaixa do bico na placa base, conforme indicado na Figura 20. 

Figura 20 - Posicionamento da placa de sensoriamento QTR8-RC. 
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 Após confeccionar as placas na prototipadora, foi obtido os resultados finais indicados 

nas Figura 21, Figura 22, . 

Figura 21 - Bico 1 montado e a placa base. 

 

Figura 22 - Bico 3 para adaptação do sensor QTR8-RC. 

 

Figura 23 – Diferenças entre o Bico1 e Bico 2. 
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2.6 OPERAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO  

 

Após o término da confecção de cada parte do robô, iniciaram-se os testes no robô para 

verificar se havia necessidade de ajustes finos no protótipo. O primeiro problema a ser ajustado 

foi o encaixe da placa de sensoriamento com a placa base. Notou-se que os conectores utilizados 

(Figura 24) deixavam uma certa flexibilidade no encaixe entre as placas, soltando os pontos de 

solda dos conectores. 

Para resolver o problema, foram feitos suportes em impressão 3D para auxiliar a fixação 

das placas. Para o projeto da peça foi utilizado o site Tinkercad (Figura 25) e após algumas 

tentativas e testes (Figura 26), chegou-se a um modelo adequado impresso pela impressora 3D 

ANYCUBIC I3 Mega(Figura 27). 

Figura 24 - Conexão entre o bico de sensoriamento e a placa base. 

 

Figura 25 - Elaboração do suporte em software de modelagem 3D. 
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Figura 26 - Testes de peças de suporte em impressão 3D. 

 

Figura 27 - Impressora 3D Anycubic I3 Mega. 

 

 A fixação do suporte é feita fixando o suporte com parafusos e porcas nas duas placas e 

nos dois lados para fornecer uma melhor simetria e segurança na fixação. Na Figura 28 é 

ilustrado como é realizada a ligação entre as placas em um dos lados. 

Figura 28 - Demonstração da fixação do suporte entre as placas. 
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3 RESULTADOS  

  

Após concluir todos os testes e ajustes relacionados as funcionalidades do protótipo, se 

iniciou os testes voltados ao desempenho. A única diferença no código para os bicos foi a ordem 

da leitura dos sensores devido a construção da placa QTR8RC ser diferente das demais, salvo 

esta situação o código foi inalterado no decorrer dos experimentos. 

Para os testes foram utilizados o protótipo e os bicos descritos na seção anterior, uma 

pista elaborada sobre um EVA preto, utilizando fita branca para delimitar o trajeto, como 

indicado na Figura 29. 

Figura 29 - Material utilizado para testes de desempenho. 
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3.1 TESTES 

 

Para avaliar o desempenho dos sensores a seguinte pista foi montada, contando com uma 

volta de aproximadamente 1,78m. A velocidade PWM mínima escolhida foi 120, uma vez que 

abaixo desta velocidade o seguidor de linha nem tinha força necessária para girar os motores 

ou ficava muito devagar. 

Figura 30 – Pista desenvolvida para os testes finais. 

 

 Como métrica de avaliação foram utilizados o tempo de volta em segundos, a velocidade 

média do robô para concluir uma volta e a estabilidade do robô, analisada empiricamente ao 

observar as oscilações do robô ao seguir o trajeto da pista. 

Tabela 4 - Valores médios obtidos nos testes. 

Bico 
Velocidade 

(PWM) 
Tempo de volta (s) 

Velocidade 

Média (m/s) 
Estabilidade 

 

Triangular (1) 

120 8,90 0,200 Ótima 

160 6,06 0,294 Excelente 

210 4,08 0,436 Excelente 

 

Curvado (2) 

120 8,91 0,200 Ótima 

160 6,78 0,263 Ótima 

210 4,76 0,374 Excelente 

 

Reto (3) 

120 - - Ruim 

160 7,07 0,252 Baixa 

210 6,01 0,296 Baixa 
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Para os parâmetros de PID adotados tem-se que a primeira configuração de bico teve o 

melhor desempenho nas três velocidades PWM testadas, foi o que apresentou maior velocidade 

melhor centralização dos sensores e estabilidade. O segundo teve uma resposta em termos de 

desempenho bem próximos do primeiro, apenas um pouco inferior. Já o terceiro foi o pior 

dentre os três, ficou para trás tanto em velocidade quanto estabilidade. 

Com um aumento da velocidade PWM máxima o robô se tornou bem mais rápido e 

estável, nas três configurações de bicos. O terceiro bico foi muito instável na primeira 

velocidade, o que frequentemente o fazia sair completamente da pista, como consequência não 

foi possível obter um tempo de volta nesta disposição.  
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4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Os robôs seguidores de linha são uma categoria de robôs relativamente popular na robótica, 

sendo foco de muitas competições no Brasil e no Mundo. Como todo robô, esta categoria de 

robôs pode ter melhorias na performance em diversos sistemas, desde seu sistema de 

acionamento, ao seu algoritmo de processamento ou na forma de realizar o sensoriamento. 

Como foco de estudo, o sistema de sensoriamento foi escolhido para uma melhor análise. 

Ao longo do trabalho foram pesquisados o formato e modelo de sensoriamento de diversos 

robô que ganharam competições no Brasil. Desta forma, inspirados por estes robôs, foi proposto 

um robô seguidor de linha modular, onde seja possível realizar a rápida troca do bico de 

sensoriamento. 

Este protótipo foi projetado baseado em modelos anteriores da Equipe Patosbot, mas com 

o diferencial supracitado. A placa foi construída utilizando os equipamentos disponíveis em 

laboratório, sendo escolhida a utilização de 3 bicos de sensoriamento. 

O foco desta construção é atender ao objetivo do trabalho: realizar a comparação entre 

diferentes formas de sensoriamento. Esta demanda foi atendida e foi possível observar ao longo 

dos resultados que o bico triangular teve um desempenho superior em relação aos demais, 

seguido pelo bico curvado e pelo bico reto. 

Este posicionamento do sensor permite uma melhor resposta do PID do robô para a pista 

selecionada, mas ressalta-se que há necessidade de estudos mais aprofundados e uma maior 

variação dos experimentos para se ter uma conclusão mais definitiva. 

Dentre as principais dificuldades do projeto foi a elaboração do protótipo que demorou 

mais que o esperado e a resolução de diversos problemas que surgiram ao longo do trabalho, 

como a fixação das placas. Desejava-se realizar a elaboração de um 4º bico multiplexado, mas 

devido aos problemas encontrados, não houve tempo hábil para elaboração deste bico com mais 

de 8 sensores.  

No entanto, dada a experiência adquirida na elaboração do projeto, na confecção de todo o 

protótipo desde o projeto até a solda final, a pesquisa e levantamento dos protótipos, a 

modelagem e impressão 3D e todas as demais experiências, é considerado que o projeto foi um 

sucesso. Como meta de projeto futuro, deseja-se elaborar um estudo comparativo com mais 

bicos de sensoriamento utilizando o mesmo sistema, realizar o melhoramento do encaixe entre 

as placas e analisar a possibilidade de transformar o sistema de processamento modular, 

compatibilizando os pinos do Arduino Nano com os pinos de outro sistema microcontrolado.  
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