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RESUMO 
 
 

Robôs seguidores de trajetos pré-determinados, usualmente chamados robôs seguidores de 
linhas, são cada vez mais comuns em linha de produção dos mais variados setores industriais. 
O presente trabalho tem por finalidade o desenvolvimento de um protótipo de robô seguidor de 
linha de baixo custo (inferior a R$200,00). O projeto envolve o desenvolvimento do aparato 
eletromecânico que implementa a estrutura física do robô e do programa de controle, que o 
mantém sobre a linha a ser seguida. Além de seguir a linha, pretende-se que o mesmo realize 
o percurso no menor tempo possível. Para tal, um algoritmo de controle de movimento é 
necessário de forma a compensar rapidamente desvios em relação ao curso pré-determinado. 
No caso desse projeto, será implementado o controle PID (Proporcional – Integral – Derivativo). 
O robô será implementado com servo motores para realização dos movimentos, sensores de 
infravermelho para a detecção da linha a ser seguida, ambos controlados por um módulo de 
prototipagem Arduino Uno, que será responsável por processar os dados de entrada e gerar o 
esforço de controle dos motores através da implementação do algoritmo PID. Deseja-se 
também obter dados comparativos entre um sistema de controle que usa apenas um sistema 
ON-OFF e um sistema de controle PID, analisando de forma individual os parâmetros do 
“Proporcional”, “Integral” e “Derivativo”, gerando uma tabela de dados contendo tempo de 
percurso do circuito, velocidade de resposta do sistema, valores atribuídos para os ganhos dos 
controladores PID e uma análise de instabilidade. Quanto ao método de seleção dos 
parâmetros do PID, se dispuséssemos do modelo matemático que rege o sistema do robô, 
poderíamos aplicar várias técnicas para obtenção dos parâmetros do controlador que melhor 
se adaptem aos regimes transitórios e estacionários em malha fechada. Como não dispomos 
do modelo matemático ou da função de transferência da planta do robô, usaremos técnicas 
experimentais da sintonia dos controladores PID. Um método que adotaremos é o de Ziegler e 
Nichols, que propuseram regras para a sintonia dos controladores PID (significando ajustar os 
valores de Kp, Ti e Td), baseadas na resposta experimental a uma excitação em degrau ou no 
valor de Kp que resulta em instabilidade quando se utiliza unicamente a ação de controle 
proporcional. Espera-se também aplicar os conceitos vistos na disciplina de Controle de 
Sistemas Dinâmicos do curso de Engenharia de Controle e Automação, podendo esse 
protótipo servir futuramente como material de demonstração das técnicas e métodos de 
controle para outros alunos. 


