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RESUMO 

 

A robótica móvel é um campo da robótica que carrega consigo uma possibilidade de 

autonomia, trazendo à realidade aplicabilidades que englobam desde a utilização de robôs em 

armazéns de empresas varejistas à sua utilização em missões fora do planeta Terra. E como 

porta de entrada para esta vasta área de aplicações estão as competições acadêmicas de robótica. 

Neste trabalho é apresentado o projeto básico de um robô seguidor de linha de 

competição controlado por uma placa Arduino adequado aos moldes das competições nacionais 

de robótica. Para isto o robô seguidor de linha foi conceituado e todas as suas partes 

fundamentais foram apontadas e explicadas. Em seguida é apresentada toda a teoria necessária 

para o pleno entendimento do funcionamento do robô e são desenvolvidos de forma detalhada 

os modelos dinâmicos do seguidor de linha e dos motores CC. Os componentes do projeto são 

selecionados, detalhados e softwares apropriados são utilizados para a criação do projeto da 

placa de circuito eletrônico e desenvolvimento do modelo 3D do protótipo. Por fim, são 

apresentadas a estratégia e o sistema de controle a serem implementados no robô, a placa de 

circuito impresso desenvolvida e os desenhos técnicos do projeto. Com este trabalho, espera-se 

construir um guia para a fabricação do protótipo projetado e estabelecer um referencial teórico 

para futuros projetos de robôs seguidor de linha. 

 

Palavras-chave: Seguidor de Linha, Robôs Móveis, Arduino. 
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ABSTRACT 

 

Mobile robotics is a field of robotics that carries with it the possibility of autonomy, 

bringing to reality applicabilities that range from the use of robots in warehouses of retail 

companies to their use in missions outside planet Earth. And as a gateway to this vast area of 

applications are academic robotics competitions. 

In this work is presented the basic project for an Arduino-controlled line follower robot 

suitable for the national robotics competitions. In order to achieve this, the line follower robot 

concept is given and all its fundamental parts are highlighted and explained. Following these 

steps, all the theory needed for the whole understanding of the robot’s operation is presented 

and the dynamic models for the line follower and the DC motors are developed step by step. 

The project components are selected, detailed and proper softwares are used for creating the 

project’s electronic circuit board and for developing the prototype’s 3D model. Lastly, the 

strategy and control system to be implemented are presented, along with the designed printed 

circuit board and the project’s technical drawings. This work is expected to serve as a guide for 

the fabrication of the projected prototype as well as to establish a theoretical framework for 

future line follower robot projects. 

 

Keywords: Line Follower, Mobile Robots, Arduino. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com o advento da quarta revolução industrial ocorrido ao longo da última década, o 

campo da robótica foi elevado a uma posição de maior destaque no cenário tecnológico 

mundial. A Indústria 4.0, como esta revolução também é chamada, propõe mudanças profundas 

nos processos de manufatura e modelos de negócio a partir da implementação de tecnologias 

como automação industrial, sistemas ciber-físicos, inteligência artificial e IoT (Internet das 

Coisas), entre outras. Este novo panorama contribuiu para o aumento do investimento em 

pesquisa e desenvolvimento destas tecnologias, e, por dialogar diretamente com elas, a robótica 

experienciou grandes avanços. Todavia, as suas contribuições não se limitam apenas às 

aplicações industriais, é possível encontrar a presença da robótica em diversas outras áreas 

como a medicina, segurança e educação, bem como na vida doméstica moderna. 

Devido à sua natureza multidisciplinar, a robótica é uma poderosa ferramenta no ensino 

da engenharia, pois seus projetos proporcionam aos estudantes a oportunidade de aplicar e 

correlacionar, na prática, diversos conceitos aprendidos em sala de aula. Promovendo assim, o 

contato com sistemas complexos semelhantes aos do mundo real que integram componentes 

mecânicos, elétricos e computacionais. Com o surgimento e popularização de kits didáticos de 

robótica e plataformas de prototipagem como as placas Arduino, o uso da robótica como auxílio 

educacional se tornou uma opção acessível e financeiramente viável. Como reflexo disso, pode-

se destacar o surgimento de inúmeras equipes universitárias de robótica. 

Um dos focos das equipes universitárias de robótica é o desenvolvimento de projetos e 

a construção de robôs para participação em competições. Sendo compostas majoritariamente, 

mas não somente, por alunos dos cursos de engenharia e ciência da computação. A principal 

característica que difere a estrutura de uma equipe de robótica de outras equipes universitárias 

como as Equipes do Baja SAE, do Fórmula SAE e do Aerodesign é a quantidade de protótipos 

sendo desenvolvidos simultaneamente. Enquanto as outras equipes projetam e constroem 

apenas um protótipo para competir, as equipes de robótica desenvolvem robôs de vários 

segmentos para competir nas diversas modalidades existentes nas competições de robótica, tais 

como: seguidores de linha, mini sumô, sumô 3kg e Trekking. 

Desde 2017, a equipe de robótica Asimuff, criada pelo grupo PET-MEC (Programa de 

Educação Tutorial do curso de Engenharia Mecânica) da Escola de Engenharia da Universidade 
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Federal Fluminense, em Niterói, com o objetivo de fomentar o aprendizado de conceitos de 

robótica e aplicar estes novos conhecimentos na prática em projetos experimentais e/ou 

educacionais, vem participando de competições regionais e nacionais nas modalidades 

seguidores de linha, mini sumô e sumô LEGO. 

O seguidor de linha é um robô móvel dotado da capacidade de seguir, de forma 

autônoma, uma linha presente na superfície na qual está se locomovendo. Não existem 

quaisquer restrições com respeito aos tipos de sensores que o robô deve utilizar ou como devem 

ser sua estrutura física, tipo de direção e sistema de controle. Estas características estão 

profundamente atreladas ao propósito final do robô: competição ou aplicação industrial.  

O seguidor de linha industrial, mais conhecido como AGV (Automated Guided Vehicle), 

é um robô robusto prevalente no chão de fábrica, onde garante o aumento de segurança, 

otimização de espaço, redução do custo operacional total e facilidade na comunicação com 

outros sistemas automatizados. Devido a estas vantagens, os AGVs estão cada vez mais 

presentes no processo de modernização de diversos outros setores como terminais de 

contêineres, depósitos, unidades de saúde, serviços militares e sistemas flexíveis de manufatura 

(BECHTSIS, TSOLAKIS, et al., 2017). O crescimento do interesse nestes robôs tem gerado 

publicações de trabalhos de diversas naturezas a seu respeito, como o estudo de caso publicado 

por (BLANDINE, BENZIDIA, et al., 2019) investigando a atuação dos AGVs na logística de 

unidades de saúde e a análise feita por Gumus, Topaloglu e Ozcelik (2016) sobre a utilização 

de AGVs no sistema de transporte público e a sua influência na minimização de ocorrências de 

acidentes de trânsito.  

 

 

Diferente dos AGVs, que devem priorizar a precisão e a segurança, o seguidor de linha 

de competição (SLC) prioriza a velocidade. Assim, costumam ser robôs fisicamente muito 

distintos, pois SLCs precisam ser compactos e leves. A Figura 2 é um exemplo de seguidor de 

Figura 1- O veículo guiado automaticamente (AGV) (TURCK, 2018). 
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linha com a finalidade de atuação em competições de velocidade. Destaca-se o contraste em 

dimensões e robustez entre o robô apresentado na Figura 1 e o apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2- Seguidor de linha de competição (INATEL, 2018). 

 

A competição de seguidores de linha é uma modalidade clássica nas competições de 

robótica. Nela, a linha seguida pelo robô determina um percurso fechado que deverá ser 

completado no menor tempo possível. A Figura 3 ilustra um exemplo de uma típica pista de 

competição, constituída por uma superfície de cor preta em contraste com o percurso feito em 

linha branca, e que contém trechos de retas, arcos e cruzamentos. 

 

Figura 3 – Pista de competição dos seguidores de linha (MINERVABOTS, 2016). 

 

Portanto, por conta de sua importância e aplicabilidade na indústria, no comércio e no 

ensino das engenharias e informática, escolheu-se o robô seguidor de linha como objeto de 

estudo neste trabalho. O protótipo aqui projetado é baseado no estudo e observação de diversos 

modelos de SLC documentados na internet e modelos desenvolvidos por equipes universitárias 

brasileiras. As características recorrentes nos robôs analisados foram incorporadas ao projeto e 

aqui serão tratadas como partes fundamentais de um seguidor de linha básico de competição. 
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1.2 OBJETIVO PRIMÁRIO 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver o projeto básico de um robô 

móvel seguidor de linha com controle PID para fins de competição. Como modelo de 

competição será utilizada a competição internacional Winter Challenge, realizada 

periodicamente pela empresa RoboCore®. O robô projetado obedece às limitações técnicas e 

geométricas impostas pelas regras desta competição. 

Com isto, espera-se iniciar a cultura de documentação dos projetos da equipe de robótica 

Asimuff e proporcionar as diretrizes para que a equipe realize a construção do protótipo a fim 

de participar na referida competição. 

1.3 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Os objetivos secundários propostos e alcançados com este trabalho são: 

I. Selecionar todos os componentes necessários ao funcionamento do robô 

projetado, bem como mostrar fundamentos para a seleção (capítulo 5); 

II. Atender às dimensões máximas aceitas para se participar na competição de 

referência – 250mm x 250mm x 200mm de comprimento, largura e altura, 

respectivamente (seção 6.3); 

III. Elaborar uma estratégia de controle para atuação do robô que se baseasse nas 

regras do trajeto (seção 6.1 e Apêndice B);  

IV. Desenvolver uma modelagem matemática para o comportamento cinemático e 

dinâmico do robô (capítulo 4); 

V. Identificar os parâmetros elétricos do motor CC selecionado (seção 6.2); 

VI. Projetar um robô que fosse mais leve do que o último protótipo fabricado pela 

Asimuff – robô de nome Asimóvel, com 350g (capítulo 6) ;  

VII. Modelar o projeto visualmente em 3D (Apêndice E); 

VIII. Propor uma trilha a ser fabricada em placa de circuito impresso dupla face 

(Apêndice D); 

IX. Elaborar os diagramas esquemáticos das ligações eletrônicas (Apêndice C); 

X. Executar o levantamento de custos para aquisição dos componentes e fabricação 

do projeto (seção 6.4); 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados os referenciais utilizados para conceituação, 

classificação e desenvolvimento aplicados ao projeto. São abordadas as subdivisões da robótica 

juntamente às características pertinentes ao projeto e os três principais conceitos que norteiam 

este trabalho: o funcionamento de um motor de corrente contínua, o funcionamento da 

tecnologia PWM em um circuito eletrônico e a aplicação do método de controle PID em um 

sistema retroalimentado. 

2.1 CONCEITUAÇÃO DA ROBÓTICA MÓVEL 

A robótica como um campo de ciência aplicada pode ser categorizada segundo sua 

aplicabilidade (industrial ou em serviços), sua autonomia (autonomia “forte” e “fraca”) ou sua 

mobilidade (fixa ou móvel). A Figura 4a e a Figura 4b, adaptadas de Ben-Ari e Mondada (2018), 

ilustram estas categorizações. Os campos em destaque nas figuras indicam a localização do 

robô seguidor de linha nestas classificações. Esta segunda categorização também pode ser 

verificada em (SICILIANO, SCIAVICCO, et al., 2009) onde novamente a mobilidade é tratada 

como elemento de categorização. 

 

 

(a) (b) 

Figura 4a- Classificação de robôs por campo de aplicação  

Figura 4b - Classificação de robôs por ambiente e mecanismo de interação 

(BEN-ARI e MONDADA, 2018) 

                

        Na categoria de robôs terrestres onde a tração dá-se por rodas, há diferentes 

configurações associadas à mecânica da locomoção, como: tração em uma roda, tração 

diferencial, Synchro, Ackerman, e omnidirecional, ilustradas nesta ordem na Figura 5 

(BRÄUNL, 2008). Estas figuras foram postas nesta configuração pelos autores:  
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Figura 5-Exemplos de configurações de robôs terrestres com rodas. (BRÄUNL, 2008). 

 

A definição, segundo Bräunl (2008), de um robô com acionamento diferencial é dada à 

configuração em que dois motores acionados de forma independente entre si são instalados nas 

laterais do robô. Cada um destes motores é dedicado à rotação de cada uma das rodas motoras 

e um terceiro ponto de contato com se faz necessário para a estabilidade do robô1. O autor 

propõe a instalação de um ou dois rodízios (também conhecidos como rodas soltas, rodas livres 

ou rodas bobas)2. Neste trabalho será utilizado o acionamento diferencial com apenas uma roda 

livre na parte dianteira do modelo. 

Considerando a característica de autonomia, a robótica móvel pode ser categorizada de 

duas maneiras: robôs móveis guiados automaticamente (referenciado em inglês através da sigla 

AGV, de Automated Guided Vehicle) e robôs móveis autônomos (AMR em inglês, de 

autonomous mobile robots). 

Os AGVs são robôs que operam em ambientes especialmente tratados para sua 

operação, tornando-se assim inflexíveis e frágeis no que diz respeito à realização do seu 

objetivo frente a alterações no ambiente, sendo considerados robôs de “autonomia fraca”. 

Contrastante a esta característica está a capacidade dos robôs móveis autônomos de alterar suas 

ações de acordo com as interpretações processadas ad hoc do ambiente em que estão inseridos, 

sendo por esta razão considerados robôs de “autonomia forte”  (NEHMZOW, 2003). 

É possível também caracterizar este projeto de robótica móvel considerando a sua 

característica não-holonômica, a qual é devida às restrições de movimentação inerentes aos 

sistemas de acionamento e direção empregados. O termo holonômico é derivado da linguagem 

grega, aglutinando os termos holo, que se traduz como inteiro, todo ou integral, e o termo 

nomia, traduzido como lei ou regra (HOLO e NOMIA, 2021). Sob uma ótica físico-matemática, 

o termo pode ser interpretado como relacionado a sistemas não integráveis, onde a restrição de 

velocidade não implica uma restrição de posição; como na tarefa de estacionar um carro, 

apresentado na Figura 6, em que apesar de as rodas não serem atuadas no sentido axial é 

                                                 
1  A fim de serem necessárias técnicas de estabilidade dinâmica para esta configuração 
2  Caster wheels em inglês 
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possível que a locomoção se dê de modo a concluir com êxito a tarefa (MURRAY, LI e 

SASTRY, 1994). A definição desta categoria de sistemas contempla os sistemas de dimensão 

finita no qual há restrições em um ou mais estados do sistema. 

 

 

Conforme elencado no trabalho de Wen (1996, apud FIGUEIREDO e JOTA, 2004) há 

três grupos de sistemas em que ocorrem restrições não-holonômicas: I. Conservação do 

momento angular; II. Sistemas mecânicos subatuados; III. Sistemas nos quais a dimensão do 

espaço de configuração (no caso deste trabalho o ℝ³) excede o espaço das entradas de controle; 

este projeto enquadra-se nas primeira e terceira situações. 

Neste subtópico, foram apresentadas as principais características que um robô seguidor 

de linha pode possuir. Compreende-se que esta é uma pequena seção do espectro de possíveis 

aplicações da robótica móvel. A conceituação do robô seguidor de linha e como são realizados 

o acionamento e controle desta aplicação serão os temas dos subtópicos a seguir 

2.2 CONCEITUAÇÃO DO ROBÔ SEGUIDOR DE LINHA. 

O SLC, essencialmente, um robô móvel com o objetivo de seguir uma trajetória 

demarcada por uma pista de cor branca em uma superfície de cor preta (ou quaisquer cores que 

sejam contrastantes entre si) de forma veloz. A sua estrutura genérica de funcionamento 

apresentada por Guimarães Junior (2015) é apresentada na Figura 7a. Trazendo este diagrama 

para a elaboração deste projeto, sublinha-se o sensoriamento através de infravermelho (IR) e 

encoders e a não utilização do servo-motor. Já na Figura 7b é ilustrado a estrutura de 

funcionamento do robô centro deste trabalho. As linhas tracejadas indicam alimentação de 

energia e as linhas contínuas indicam fluxo de informação, retângulos com cantos arredondados 

representam os componentes do robô e os retângulos com cantos retos são etapas de aquisição 

ou cálculo de dados e movimentação. 

  

Figura 6- Sistema não holonômico e restrições de movimentação  (JÚNIOR, 2017). 
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(a) (b) 

Figura 7a- Diagrama de blocos para um robô móvel (GUIMARÃES JUNIOR, 2015). 

Figura 7b - Diagrama de blocos para o robô projetado. Elaborado pelos autores. 

 

A Figura 8 e a Figura 9 visam trazer os blocos deste diagrama à realidade do projeto e 

enumeram os principais componentes do robô projetado. O modelo utilizado foi projetado em 

3D pelos autores utilizando-se o programa SolidWorks 2018®. 

 

 

1. Microcontrolador: é o cérebro do SLC, sendo responsável pela coleta dos dados 

enviados pelos sensores, computação dos cálculos, implementação do sistema de controle e 

envio de instruções para o módulo controlador de motor. 

2. Módulo Controlador de Motor (ou driver de motor): componente que recebe as 

instruções do microcontrolador e efetivamente envia comandos aos motores, controlando assim 

seus sentidos de rotação e velocidades. 

  6 

  5 

 10 

 7 
 3 

 4 

  8 

  2 

  1 

  9 

Figura 8- Vista isométrica do modelo 3D elaborado pelos autores. 
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3. Motores CC: são os atuadores do sistema do robô, controlados diretamente pelo 

driver e indiretamente pelo microcontrolador. São responsáveis pela locomoção e correção da 

trajetória do SLC. O robô possui dois motores CC alinhados em sua parte traseira, sendo cada 

um responsável por uma roda. 

4. Mancais: são as estruturas de fixação dos motores ao chassi. 

5. Sensores infravermelhos frontais: são sensores óticos de refletância, por isso, são 

ideais para SLCs devido ao contraste entre as cores da linha e da pista. Para realizar a detecção 

da trajetória contínua eles são posicionados ao centro na dianteira do SLC. 

6. Sensores infravermelhos laterais: Têm funcionamento igual ao dos sensores IR 

frontais, mas são posicionados nas laterais do robô a fim de detectarem as marcas discretas da 

pista. Marcas estas que indicam alterações de curvatura da pista e os pontos de partida e 

chegada. 

7. Encoders: dispositivos eletromecânicos capazes de transformar a posição angular das 

rodas em sinal digital. 

8. Rodas Motoras: rodas que estão conectadas aos motores CC e são utilizadas para 

transformar o torque gerado pelo motor em tração com a superfície em que o robô é apoiado. 

9. Bateria: é a fonte de alimentação do microcontrolador e dos motores CC. 

10. Suporte dos Sensores IR: É uma estrutura fixa ao chassi do robô, responsável por 

manter os sensores IR a uma distância do chão que seja adequada para o seu bom 

funcionamento. 

 

Figura 9- Vista lateral do modelo 3D elaborado pelos autores. 

 

11 - Placa de Circuito Impresso (PCI)/Chassi: A PCI é a placa que contém o circuito 

eletrônico do robô. O chassi é a estrutura rígida sobre a qual os demais componentes são 

embarcados. Para fins de redução de massa em robôs de competição as duas funcionalidades 

são atribuídas ao mesmo componente. 

12 - Apoio: Terceiro ponto de contato com a superfície, com a finalidade de fornecer 

um equilíbrio estável para o robô. Para isto pode ser utilizada uma roda boba, esfera deslizante 

 12 

 11 
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ou, ainda, um apoio estático feito ou revestido de um material de baixo coeficiente de atrito 

como o PTFE (Teflon®).  

 

2.3 CONTROLE DO MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA 

Um motor de corrente contínua é um dispositivo elétrico que, simplificadamente, 

transforma a energia elétrica que percorre seus enrolamentos em energia cinética de rotação de 

um eixo acoplado ao seu rotor. Seu acionamento é realizado através da aplicação de uma 

diferença de potencial de sentido constante aplicada em seus terminais (SHEPHERD, HULLEY 

e LIANG, 1995). 

De forma geral, a alimentação para o funcionamento de um motor elétrico não advém 

do microcontrolador no qual está conectado. A utilização dos sinais digitais de saída de 

microcontrolador não visa fornecer potência diretamente para os componentes do circuito, mas 

sim servir como sinais de controle para seus acionamentos. Isto é o que ocorre com o 

acionamento de um motor de corrente contínua (NYU, 2019). Como exemplo é possível citar 

o caso deste projeto, no qual o microcontrolador presente na plataforma Arduino Micro, 

ATmega32U4, fornece nas suas portas uma corrente máxima de 40mA, ao passo que o valor 

de corrente necessário para a operação do motor em ponto de máxima eficiência é de 0.86A e 

o valor de corrente necessária para acionar o motor sem nenhuma carga inercial acoplada é de 

0.068A. O valor referente ao microcontrolador pode ser observado em destaque na Tabela 1 e 

os valores referentes ao motor estão em destaque na Figura 10. 

 

Tabela 1- Estimativas absolutas máximas do Arduino Micro 

Grandeza física Valor 

Tensão máxima de operação 6.0V 

Corrente (CC) no pino I/O 40.0mA 

Corrente (CC) nos pinos Vcc e GND 200.0mA 

Fonte: Trecho de tabela apresentada por Atmel Corporation (2015). 

 

As demais informações contidas no gráfico são melhor descritas na seção 6.2. 
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Considerado esta característica, ao invés de controlar diretamente o motor, os sinais do 

microcontrolador são utilizados para acionar chaves eletrônicas (geralmente transistores, 

avulsos ou embutidos em um módulo controlador de motor) que permitirão ou não a 

alimentação do motor por uma fonte externa (bateria) que seja capaz de suprir a corrente e a 

tensão demandadas, como mostrado na Figura 11. 

 

Figura 11-Exemplo de circuito para controle de motor CC. 

 

Neste exemplo, o sinal digital do microcontrolador é enviado para a base de um 

Transistor de Junção Bipolar 3 do tipo NPN. Transistores NPN são ativados quando a tensão na 

base é maior que a tensão no emissor – seções à esquerda e abaixo na Figura 12, 

                                                 
3 Comumente conhecido pela sigla em inglês BJT, de Bipolar Junction Transistor. 

Figura 10- Gráfico de dados do motor Pololu #2212 (POLOLU CORPORATION, 2019). 
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respectivamente. Desta forma, o circuito será fechado quando o microcontrolador emitir um 

sinal de nível lógico alto para a base e será aberto ao envio de um sinal de nível lógico baixo. 

O emissor do transistor é conectado ao Terra e o coletor é conectado ao motor e à bateria 

(SEDRA, SMITH, et al., 2020). 

O circuito apresentado na Figura 12 não permite o controle do sentido de rotação do 

motor. Por isso, utiliza-se outro circuito, mais complexo que o apresentado, mas com o mesmo 

princípio de funcionamento, conhecido como Ponte H. 

A Ponte H recebe este nome devido ao seu formato, como pode ser visto no exemplo 

apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12- Esquema eletrônico de uma ponte H 

Fonte: elaborado pelos autores.4 

 

A Ponte H emprega quatro transistores para controle de um motor CC. Estes transistores 

podem ser BJTs, como o do exemplo anterior, ou MOSFETs5 (Transistor de Efeito de Campo 

Óxido-Metal-Semicondutor).  

A Tabela 2 indica o modo de operação do motor apresentado na Figura 12 de acordo 

com o esquema de ativação dos transistores: 

 

                                                 
4 Elaborado utilizando-se ferramenta disponível em <https://www.circuit-diagram.org/editor/>. 
5 Acrônimo do inglês Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor. 
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Tabela 2- Esquema de ativação dos transistores em uma ponte H e o modo de operação do motor 

T1 T2 T3 T4 Modo 

Ativo Não-ativo Não-ativo Ativo Sentido horário 

Não-ativo Ativo Ativo Não-ativo Sentido anti-horário 

Ativo Ativo Não-ativo Não-ativo Desligado 

Não-ativo Não-ativo Ativo Ativo Desligado 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como ponto de atenção ressalta-se o caso crítico de ativação simultânea de T1 e T3, ou 

ativação simultânea de T2 e T4, o que criaria um curto-circuito entre a bateria e o Terra. 

 Ao trabalhar com a aplicação de motores elétricos, procura-se não somente o controle 

sobre o status de operação, mas também o controle de velocidade de operação. A fim de 

alcançar este controle de velocidade a partir dos sinais digitais emitidos pelo microcontrolador 

lança-se mão da técnica de modulação da largura do pulso, também referida como PWM6, que 

será o tema do tópico 2.4. 

Antes de abordar o conceito de PWM se faz necessário revisitar alguns parâmetros 

importantes utilizados no estudo de sinais digitais. 

 

2.3.1 Parâmetros importantes em processamento de sinais  

Os sinais de saída dos microcontroladores, como todos os sinais digitais, podem assumir 

apenas dois níveis lógicos: alto e baixo. Desta forma, seus gráficos são sempre ondas quadradas, 

como pode ser visto na Figura 13:  

Figura 13- Exemplo de gráfico de um sinal digital (MUTHUSWAMY, 2002). 

                                                 
6 Acrônimo do inglês Pulse Width Modulation. 

Tempo (s) 

2 ciclos 
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Os conceitos e parâmetros importantes para compreender a operação desses sinais são: 

Pulso: é a transição rápida na amplitude do sinal, de um nível lógico baixo para um 

nível lógico alto, seguida de uma nova transição rápida para o nível lógico baixo. Por exemplo, 

na Figura 13 podem ser identificados quatro pulsos.  

Ciclo: é o intervalo de tempo entre os inícios de dois pulsos consecutivos.  

Ciclo de Trabalho: corresponde à porcentagem de tempo do ciclo na qual o sinal 

permaneceu ativo (em nível lógico alto). Também pode ser chamado de Ciclo Ativo, Fator de 

Ciclo ou Razão Cíclica. O sinal da Figura 13 apresenta ciclo de trabalho de 50%, pois 

permanece ativo durante 50% do ciclo. 

Frequência: corresponde à quantidade de ciclos por segundo e sua unidade de medida 

é o hertz (Hz). O sinal da Figura 13 possui uma frequência de 2 Hz 

Período: é a duração de um ciclo, em segundos. Corresponde ao inverso da frequência. 

O período do sinal na Figura 13 é de 0.5s. 

 

2.4 PWM 

O termo PWM se refere a uma técnica onde se controla o ciclo de trabalho de um sinal 

digital em uma frequência constante e alta para se obter um sinal de saída analógico 

proporcional ao tempo em que o sinal permaneceu ativo. A manipulação do ciclo de trabalho 

se dá através do rápido acionamento e desacionamento de uma chave eletrônica localizada entre 

a fonte alimentadora de energia e o dispositivo que se deseja controlar. (KRISHNAN, 2001). 

Deste modo, ao se utilizar o PWM para controlar a velocidade de um motor de corrente 

contínua, o que está sendo efetivamente realizado é o fechamento e abertura do circuito bateria-

motor para se obter uma queda de tensão média equivalente através do motor, controlando 

assim a sua velocidade. A placa Arduino que será utilizada neste projeto dispõe de saídas 

digitais específicas em que esta tarefa pode ser executada, como está disposto na seção 2.4.1.  

Seja Vbateria a tensão nominal da bateria que alimentará o motor e Vmotor a queda de 

tensão média através do motor: 

 

𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐶𝑇𝑅𝐴𝐵 × 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (2.1) 

  

Onde CTRAB é um valor de 0 a 1 que indique a porcentagem do ciclo de trabalho. 
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Quando o comando de analogWrite é executado, o valor numérico do ciclo de trabalho 

inserido no segundo argumento da função é armazenado em um registro de memória do timer 

e o contador associado a este timer será ativado. O valor armazenado no registro e o valor do 

contador serão comparados a cada iteração deste. Quando os valores se igualarem, o nível 

lógico do sinal de saída da porta será alterado de acordo com o modo de PWM em vigência. 

Existem dois modos principais de PWM empregados no uso do analogWrite: PWM Rápido e 

PWM com fase correta. 

2.4.1 A função analogWrite 

As plataformas Arduino possuem portas específicas que dispõem de timers 

(temporizadores) que permitem o controle de largura do pulso através da função analogWrite 

na interface de programação do microcontrolador. No Arduino Micro estas portas são: 3 e 11 

(associadas ao timer 0 de 8 bits); 5, 6 e 13 (associadas ao timer 4 de 10 bits, a porta 5 também 

é associada ao timer 3); 9 e 10 (associadas ao timer 1 de 16 bits). 

A função analogWrite recebe dois argumentos: o primeiro argumento indica em qual 

pino a modulação do pulso será realizado e o segundo argumento é um número inteiro de 0 a 

255 que representará a largura do pulso (também chamado de ciclo de trabalho) emitido pelo 

microcontrolador – cobrindo 256 valores discretos, que é o limite de informação contido em 8 

bits. Assim, a voltagem resultante do sinal será produto da largura deste ciclo de trabalho, 

podendo-se reescrever a equação (2.1) como abaixo: 

𝑉𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑁𝑃𝑊𝑀

255
× 𝑉𝑝𝑖𝑛𝑜 (2.2) 

Onde NPWM é o número inteiro inserido no segundo argumento da função. A Figura 14 apresenta 

os gráficos do sinal PWM para diferentes valores de NPWM e seus respectivos ciclos de trabalho 

correspondentes, para uma tensão de alimentação de 5V. A linha vermelha indica a tensão 

média experimentada pelo motor. 
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Figura 14- Exemplo de PWM para diferentes ciclos de trabalho (ARDUINO, 2018). 

 

A relação entre a duração do ciclo de trabalho e a tensão experimentada pelo motor 

durante foi experimentalmente testada e pode ser verificada na seção 5.5 - Driver para motores 

CC. 

2.4.2 PWM Rápido 

Neste modo, a porta de saída da Arduino inicia um ciclo em nível lógico alto, 

apresentado no gráfico inferior da Figura 15, e o contador conta de 0 a 255, apresentado no 

gráfico superior. O valor lógico da porta será alterado para baixo quando o valor do contador 

coincidir com o valor armazenado no registro. Ao atingir 255, o ciclo acaba e o contador 

receberá uma interrupção de overflow, voltando ao valor 0 (SHIRRIFF, 2009). É possível notar 

que esta forma de controle mantém fixo o início dos ciclos e altera a duração do ciclo de 

trabalho. A frequência do sinal PWM deste modo é 980Hz. As portas 3 e 11, associadas ao 

timer 0, são iniciadas neste modo (ARDUINO, 2020). 

 

 

Figura 15- Relação entre o contador e sinal de saída em um PWM rápido (SHIRRIFF, 2009, tradução nossa). 
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2.4.3 PWM com fase correta 

Neste modo de acionamento, a porta lógica é iniciada em nível lógico alto, com o 

contador indo de 0 a 255 e retornando a 0. O nível lógico da porta será alterado para baixo e 

para alto quando o valor do contador coincidir com o valor armazenado, conforme apresentado 

na Figura 16 (SHIRRIFF, 2009). Nota-se que esta forma de controle atua na duração do ciclo 

de trabalho a partir do centro do sinal. A frequência deste modo é 490Hz e as portas 5, 6, 9, 10 

e 13 são iniciadas neste modo (ARDUINO, 2020). 

 

2.5 PID  

Durante a pesquisa bibliográfica, verificou-se que as técnicas de controle mais 

usualmente utilizadas em robôs seguidores de linha são a lógica Fuzzy e o Controlador PID, 

sendo esta última, por sua maior simplicidade, a escolhida para o desenvolvimento deste 

projeto. 

O racional que norteia a movimentação de um robô seguidor de linha é a de variar a 

velocidade de cada uma das rodas motoras conforme a posição relativa entre o robô e o trajeto 

demarcado identificada pelos sensores embarcados. O PID se trata de um controle por 

retroalimentação (ou de malha fechada ou por Feedback). No sistema de controle em malha 

fechada a variável a ser controlada é chamada de y(t), a qual é constantemente medida, e seu 

valor é comparado a um valor de referência pré-definido, chamado de ponto de operação7. O 

ponto de operação, ou valor de referência, é chamado de ref(t). Desta comparação extrai-se a 

diferença numérica entre os valores, a qual é chamada de erro e referida como e(t). Neste 

trabalho, as variáveis a serem controladas são tanto a posição em relação à pista quanto as 

velocidades translacional e rotacional. 

                                                 
7 Termo encontrado em literatura anglófona como setpoint. 

Figura 16- - Relação entre o contador e sinal de saída em um PWM com fase correta (SHIRRIFF, 2009, 

tradução nossa). 
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O erro, por sua vez, será alimentado a um controlador de malha fechada que alterará 

uma variável, chamada de Variável Manipulada (VM). As variáveis manipuladas no caso deste 

projeto são os ciclos de trabalho dos sinais PWM a serem enviados aos motores. O diagrama 

deste processo é apresentado na Figura 17: 

 

Figura 17- Diagrama de blocos de um sistema PID retroalimentado pelo erro  

(PETRY, 2016). 

 

A equação que descreve os passos do diagrama da Figura 17 é analiticamente descrito 

na equação (2.3), onde os termos 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 e 𝐾𝑑 são, respectivamente, os ganhos proporcional, 

integral e diferencial. 

𝑉𝑀(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)
𝜏

0

𝑑𝜏 + 𝐾𝑑

𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡) (2.3) 

Um dos algoritmos de controle em malha fechada mais prevalentes e versáteis para uma 

grande variedade de aplicações físicas reais é o controle Proporcional Integral Derivativo, ou 

PID, bem como suas variantes: controle PI, controle PD e controle P. Para satisfazer a maioria 

dos problemas de controle, as únicas informações necessárias são o erro do presente, o erro 

passado e a predição do erro futuro. E o controle PID é o mais simples possível a utilizar estas 

três informações para calcular apropriadamente os comandos de um atuador, sendo bastante 

fácil de ser assimilado e implementado.  

No controle PID, o termo proporcional atua de maneira análoga à uma mola em sistemas 

mecânicos. Como o nome sugere, o valor da correção será proporcional ao valor do erro. Erros 

grandes causarão correções bruscas, erros pequenos causarão correções comportadas. Alguns 

sistemas simples podem ser controlados razoavelmente bem com apenas este termo, mas para 

muitos outros este termo sozinho é insuficiente para alcançar o ponto de operação de forma 

ótima. 

O termo integral contabiliza todo o histórico do erro do sistema e é geralmente utilizado 

para eliminar o erro em regime estacionário e o termo derivativo tem caráter preditivo, 
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utilizando informação da taxa de variação do erro no tempo para estimar o seu valor no próximo 

instante e determinar de que modo está acontecendo a aproximação ao ponto de operação. Este 

termo atua de maneira análoga aos amortecedores mecânicos. Se o erro estiver aumentando, ele 

agirá de forma a fazer com que o erro comece a diminuir. Se o erro estiver diminuindo, ele agirá 

de forma a desacelerar a taxa de variação do erro. Como resultado, o emprego do termo 

derivativo tende a amortecer a resposta do sistema quando a variável de saída está próxima de 

atingir o ponto de operação, otimizando o desempenho do sistema e sendo muito útil para 

prevenir que o ajuste na variável mensurada leve a uma sobrecorreção, ou overshoot. 

Estes três termos têm, cada um, sua parcela de contribuição na variável de saída do 

controlador. Para o bom funcionamento do sistema, no entanto, é necessário saber o quanto 

cada termo irá contribuir para o resultado do final, isto é, pesos serão atribuídos a cada um. A 

estes pesos, dá-se o nome de ganho, e ao ato de determinar estes ganhos dá-se o nome de ajuste 

do controlador. A saber, em um controlador PID tem-se o ganho proporcional, o ganho integral 

e o ganho derivativo. Vale ressaltar que definir um ganho como 0 significa anular a contribuição 

do seu respectivo termo para o sistema, resultando em uma das variantes do controle PID. Por 

exemplo, um controle PI equivale a um controle PID com o ganho derivativo nulo. 

No caso específico do seguidor de linha, a variável a ser controlada é a distância entre 

os sensores centrais do robô e o centro da linha que dita a trajetória, como pode ser visto na 

Figura 18. O ponto de operação é 0, ou seja, no caso ótimo não há distância o centro dos 

sensores dianteiros do robô e o centro da pista, além do paralelismo entre o a pista e o eixo 

longitudinal do robô. 

 

Figura 18- Distância entre o centro dos sensores dianteiros e o centro da trajetória.  

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Devido às dimensões e natureza eletrônica do projeto os atrasos em respostas são 

diminutos e há poucas perturbações no trajeto, sendo, por estes motivos totalmente adequado o 

emprego do controle em malha fechada. 
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3 METODOLOGIA 

O ponto de partida no desenvolvimento deste projeto foi a pesquisa por aplicações de 

robôs seguidores de linha em ambientes senão acadêmicos ou de competição a fim de validar a 

relevância dos esforços e estudos nesta área da robótica.  

Posteriormente, verificou-se publicações acadêmicas ou projetos disponíveis em sites 

relevantes que tratassem da temática de robótica móvel, sendo assim possível identificar 

referências sólidas da literatura para as áreas de controle, eletrônica e robótica em geral. Após 

realizada a pesquisa iniciou-se a seleção dos componentes físicos do projeto, juntamente com 

a definição do método de acionamento dos motores através de sinais PWM. A validação da 

escolha deste método de acionamento realizada através de um experimento utilizando os 

motores e o controlador selecionados. A seleção dos demais componentes considerou a 

disponibilidade de tecnologia para fresamento de placas de circuito impresso e prototipagem 

3D em laboratórios da própria Universidade Federal Fluminense, além do atendimento às regras 

competição e razoabilidade de peso do robô. Conjuntamente, pesquisou-se sobre as regras e 

especificidades da competição tomada como referência, Winter Challenge, a fim de direcionar 

o desenho do robô para o atendimento às regras e adequação à pista de competição. 

Uma vez selecionados os componentes iniciaram-se a modelagem 3D e geração dos 

desenhos técnicos do projeto através do software Solidworks 2018® e a modelagem do circuito 

eletrônico através do software Proteus 8®. Em seguida foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

específica relacionada à modelagem matemática de robôs móveis de acionamento diferencial, 

tornando possível a realização da modelagem cinemática e dinâmica do projeto. 

Por fim, identificou-se os parâmetros elétricos do motor selecionado e elaborou-se 

paralelamente o controle e o código de acionamento do robô. Adicionalmente foi consolidado 

o orçamento dos componentes através de pesquisa em sítios eletrônicos de lojas virtuais 

nacionais e internacionais. A seguir pode ser verificada visualmente a ordem das etapas como 

foram realizadas cronologicamente ao longo da elaboração deste trabalho. 
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Capítulo 4

 

Figura 19- Ordem cronológica da execução das etapas deste trabalho. Fonte: elaborado pelos autores.  
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4 MODELOS MATEMÁTICOS 

4.1 MODELO MATEMÁTICO DO ROBÔ 

O objetivo primário é descrever dois modelos para o seguidor, atentando-se ao fato de 

que ele é essencialmente um robô móvel de direção diferencial (RMDD). O primeiro modelo 

estabelecerá uma relação entre as velocidades angulares das rodas e as velocidades do seguidor, 

este é conhecido como modelo cinemático. O segundo modelo utilizará informações do 

primeiro para relacionar o torque das rodas com as acelerações do seguidor, este modelo é 

conhecido como modelo dinâmico.  

4.1.1 Modelo cinemático 

Para descrever a cinemática do robô, este será analisado sob a perspectiva do movimento 

de corpo rígido. O corpo rígido é um sistema particular onde a distância entre suas partículas 

permanece invariável. Neste caso, o corpo rígido será constituído pelo conjunto plataforma do 

robô + estatores dos motores + pontos centrais das rodas + pontos de contato das rodas com o 

chão. Os pontos centrais das rodas e os pontos de contato serão explicados mais à frente. 

4.1.1.1 Princípios Cinemáticos Básicos 

Sejam ℱ1  um referencial estacionário com base {𝑥1, 𝑦1, 𝑧1} e ℱ2  um referencial cuja 

base é {𝑥2, 𝑦2, 𝑧2} e que se move junto com o robô, como mostrado na Figura 20. A origem de 

ℱ2 coincide com o ponto 𝑃𝐶𝑀, que é o centro de massa da plataforma do robô. A escolha deste 

ponto como origem para ℱ2  foi feita por conveniência para facilitar os cálculos, pois mais 

adiante, na seção 4.1.2, a velocidade deste ponto será utilizada no desenvolvimento do modelo 

dinâmico do RMDD. Na plataforma do robô existe ainda um outro ponto importante a ser 

destacado, chamado aqui de 𝑃0, que se encontra na interseção entre o plano de simetria do robô 

e o eixo das rodas motoras, a uma distância 𝑑 de 𝑃𝐶𝑀 no sentido negativo do eixo das abscissas 

de ℱ2, como pode ser visto na Figura 20. As coordenadas e velocidades dos pontos do robô 

serão descritas em ambos os referenciais, estabelecendo uma relação entre elas a partir de 

transformações de coordenadas. 
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Figura 20- Plano de movimento do robô   

Fonte: elaborado pelos autores 

4.1.1.2 Transformações de Coordenadas 

Seja P um ponto no corpo rígido, suas representações espaciais nos referenciais  ℱ1 e 

ℱ2 estão relacionadas conforme a seguinte relação: 

�⃗� = �⃗� + 𝑅𝜙𝑟 (4.1) 

onde �⃗� é o vetor que vai da origem de  ℱ1 à origem de  ℱ2, e �⃗� e 𝑟 são os vetores que descrevem 

𝑃 nos referenciais ℱ1  e  ℱ2 , respectivamente. Por último, 𝑅𝜙  é uma matriz de rotação cujo 

argumento 𝜙 se refere à orientação de  ℱ2 relativa à  ℱ1, como pode ser visto na Figura 20. A 

saber, para o caso espacial: 

�⃗� = [ 
𝑥𝐶𝑀

𝑦𝐶𝑀

0
 ] (4.2) 

onde xCM e yCM são a abscissa e a ordenada, respectivamente, da posição do centro de massa. 

𝑅𝜙 = [ 
𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑠𝑒𝑛𝜙 0
𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 0

0 0 1

 ] (4.3) 
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4.1.1.3 Transformações de Velocidades 

Derivando a relação (4.1) no tempo é possível obter a velocidade de um ponto 𝑃 

qualquer do corpo rígido expressa em termos de �⃗⃗�𝐶𝑀, que é a velocidade de 𝑃𝐶𝑀 no referencial 

 ℱ1, a saber: 

�⃗⃗�𝑃 =
𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
= �⃗⃗�𝐶𝑀 + �⃗⃗⃗�𝑅 × (𝑅𝜙𝑟) , (4.4) 

onde V⃗⃗⃗CM é dado por: 

�⃗⃗�𝐶𝑀 = 
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
= [ 

�̇�𝐶𝑀

�̇�𝐶𝑀

0

 ] (4.5) 

e 𝑟 é o vetor que vai de 𝑃𝐶𝑀, origem do sistema adotado em  ℱ2, até 𝑃 e �⃗⃗⃗�𝑅 é a velocidade 

angular do robô no referencial  ℱ1 dada por: 

�⃗⃗⃗�𝑅 = [ 
0
0
�̇�

 ] (4.6) 

É importante atentar-se que a operação entre �⃗⃗⃗�𝑅 e 𝑅𝜙𝑟 na equação (4.4) não é uma 

simples multiplicação matricial, mas um produto vetorial. 

4.1.1.4 Análise Cinemática do Seguidor 

Considerando um robô com duas rodas motoras e um apoio (esfera deslizante, rodízio 

giratório, etc.), para estabelecer uma relação entre as velocidades das rodas e as velocidades do 

robô deve-se estabelecer duas hipóteses primárias: 

Hipótese 1: cada roda está em contato com o chão por meio de um ponto único, 

Hipótese 2: ambas as rodas realizam rolamento puro, isto é, não deslizam. 

As condições citadas garantem que o ponto de contato de cada roda com o chão deve 

ter velocidade zero, uma vez que deslizamento das rodas significaria a existência de uma 

velocidade relativa não-nula entre os pontos de contato e o chão. 

4.1.1.5 Velocidade dos Pontos de Contato 

Nesta seção, serão desenvolvidas as expressões matemáticas que descrevem as 

velocidades dos pontos de contato e, a partir daí, serão determinadas as condições sob as quais 

as expressões encontradas satisfazem as hipóteses assumidas anteriormente. As condições 

encontradas definirão as restrições cinemáticas do robô. 
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Antes de determinar as velocidades dos pontos de contato é necessário determinar as 

velocidades dos pontos centrais de cada roda. Sejam 𝐻1  e 𝐻2  os pontos centrais das rodas 

direita e esquerda, respectivamente, estes pontos pertencem ao eixo das rodas motoras e estão 

localizados nas rodas como mostra a Figura 21, a uma distância 𝐿 do ponto 𝑃0 ; sejam também 

𝐶1 e 𝐶2 os pontos de contato do chão com as rodas direita e esquerda, respectivamente, estes 

pontos estão verticalmente abaixo dos pontos centrais, como mostra a Figura 21. 

 

Figura 21- Exemplo da localização do ponto central e do ponto de contato da roda direita 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Sejam �⃗⃗�𝐻1
 e  �⃗⃗�𝐻2

 as velocidades dos pontos 𝐻1 e 𝐻2, respectivamente, e sejam  �⃗⃗�𝐶1
 e  

�⃗⃗�𝐶2
 as velocidades dos pontos 𝐶1 e 𝐶2. É imediato verificar que os pontos centrais e os pontos 

de contato obedecem a condição de corpo rígido, portanto, a fórmula (4.4) pode ser aplicada 

para expressar �⃗⃗�𝐻1
, �⃗⃗�𝐻2

, �⃗⃗�𝐶1
e �⃗⃗�𝐶2

 em função de �⃗⃗�𝐶𝑀. Assim, a velocidade de 𝐻1 é: 

�⃗⃗�𝐻1
= �⃗⃗�𝐶𝑀 + �⃗⃗⃗�𝑅 × 𝑅𝜙𝑟𝐻1

 (4.7) 

onde 𝑟𝐻1
é o vetor que vai de 𝑃𝐶𝑀 até 𝐻1: 

𝑟𝐻1
= [ 

−𝑑
−𝐿
0

 ] (4.8) 

 portanto, resolvendo a equação (4.7) obtém-se que: 
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�⃗⃗�𝐻1
= [ 

�̇�𝐶𝑀 + 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑑�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙

�̇�𝐶𝑀 + 𝐿�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙
0

 ]  . (4.9) 

De forma análoga, a velocidade de 𝐻2 é dada por: 

�⃗⃗�𝐻2
= �⃗⃗�𝐶𝑀 + �⃗⃗⃗�𝑅 × 𝑅𝜙𝑟𝐻2

 , (4.10) 

onde 𝑟𝐻2
é o vetor que vai de 𝑃𝐶𝑀 até 𝐻2, ou seja: 

𝑟𝐻2
= [ 

−𝑑
𝐿
0

 ] . (4.11) 

Portanto, resolvendo a equação:  

�⃗⃗�𝐻2
= [ 

�̇�𝐶𝑀 − 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑑�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙

�̇�𝐶𝑀 − 𝐿�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙
0

 ] . (4.12) 

Agora, sabendo as velocidades de 𝐻1 e 𝐻2, pode-se calcular as velocidades dos pontos 

de contato. Estas velocidades dependem diretamente das velocidades angulares das rodas 

motoras, que nos cálculos obedecerão a convenção de sentidos de deslocamentos angulares 

mostrada na Figura 22. Essa convenção foi adotada para garantir que o modelo faça sentido 

fisicamente, uma vez que os motores estão espelhados com relação ao eixo de simetria do robô.   

 

Figura 22- Vista lateral e orientação dos deslocamentos angulares das rodas 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Assim, a velocidade de 𝐶1 é: 
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�⃗⃗�𝐶1
= �⃗⃗�𝐻1

+ �⃗⃗⃗�1 × 𝑟𝐻1𝐶1
  (4.13) 

onde �⃗⃗⃗�1 é a velocidade angular da roda direita e 𝑟𝐻1𝐶1
é o vetor que vai de 𝐻1 até 𝐶1, dados 

respectivamente por: 

�⃗⃗⃗�1 = �̇�1 [ 
𝑠𝑒𝑛𝜙
−𝑐𝑜𝑠𝜙

0

 ] (4.14) 

𝑟𝐻1𝐶1
= [ 

0
0

−𝑅
 ] (4.15) 

É importante atentar-se ao sinal da terceira componente de 𝑟𝐻1𝐶1
que deve ser negativo 

pois o vetor parte do ponto central “para baixo”, até o ponto de contato. Fazendo as substituições 

e resolvendo a equação (4.13): 

�⃗⃗�𝐶1
= [ 

�̇�𝐶𝑀 + 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑑�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝑅�̇�1𝑐𝑜𝑠𝜙

�̇�𝐶𝑀 + 𝐿�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑅�̇�1𝑠𝑒𝑛𝜙
0

 ] (4.16) 

De forma análoga, a velocidade de 𝐶2 é dada por: 

�⃗⃗�𝐶2
= �⃗⃗�𝐻2

+ �⃗⃗⃗�2 × 𝑟𝐻2𝐶2
 , (4.17) 

onde ω⃗⃗⃗2 é a velocidade angular da roda esquerda, e 𝑟𝐻2𝐶2
é o vetor que vai de 𝐻2 até 𝐶2 são 

dados respectivamente por: 

�⃗⃗⃗�2 = �̇�2 [ 
−𝑠𝑒𝑛𝜙
𝑐𝑜𝑠𝜙

0

 ] (4.18) 

𝑟𝐻2𝐶2
= [ 

0
0

−𝑅
 ] (4.19) 

Fazendo as substituições e resolvendo a equação (4.17), tem-se: 
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�⃗⃗�𝐶2
= [ 

�̇�𝐶𝑀 − 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑑�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑅�̇�2𝑐𝑜𝑠𝜙

�̇�𝐶𝑀 − 𝐿�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝑅�̇�2𝑠𝑒𝑛𝜙
0

 ] (4.20) 

4.1.1.6 Restrições Não-Holonômicas 

Pelas Hipóteses 1 e 2 assumidas e pelos resultados obtidos em (4.16) e (4.20), pode-se 

chegar às seguintes equações: 

�̇�𝐶𝑀 + 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑑�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝑅�̇�1𝑐𝑜𝑠𝜙 = 0 (4.21) 

�̇�𝐶𝑀 + 𝐿�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑅�̇�1𝑠𝑒𝑛𝜙 = 0 (4.22) 

�̇�𝐶𝑀 − 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑑�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑅�̇�2𝑐𝑜𝑠𝜙 = 0 (4.23) 

�̇�𝐶𝑀 − 𝐿�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝑅�̇�2𝑠𝑒𝑛𝜙 = 0 (4.24) 

Multiplicando (4.21) por 𝑐𝑜𝑠𝜙, (4.22) por 𝑠𝑒𝑛𝜙 e somando-as: 

�̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝐿�̇� + 𝑅�̇�1 = 0 (4.25) 

Multiplicando (4.23) por 𝑐𝑜𝑠𝜙, (4.24) por 𝑠𝑒𝑛𝜙 e somando-as: 

�̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝐿�̇� − 𝑅�̇�2 = 0  (4.26) 

 Multiplicando (4.21) por −𝑠𝑒𝑛𝜙, (4.22) por 𝑐𝑜𝑠𝜙 e somando-as: 

�̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙 − �̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑑�̇� = 0 (4.27) 

 Reescrevendo as equações (4.25), (4.26) e (4.27) na forma matricial, tem-se: 

[ 

𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑒𝑛𝜙 𝐿 𝑅 0
−𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑑 0 0
𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑒𝑛𝜙 −𝐿 0 −𝑅

 ]

[
 
 
 
 
 

 

�̇�𝐶𝑀

�̇�𝐶𝑀

�̇�

�̇�1

�̇�2

 

]
 
 
 
 
 

= 0 (4.28) 

Introduzindo a notação: 
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𝐶(�⃗�) = [ 

𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑒𝑛𝜙 𝐿 𝑅 0
−𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑑 0 0
𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑒𝑛𝜙 −𝐿 0 −𝑅

 ]      𝑒      �̇⃗� =

[
 
 
 
 
 

 

�̇�𝐶𝑀

�̇�𝐶𝑀

�̇�

�̇�1

�̇�2

 

]
 
 
 
 
 

 , (4.29) 

Pode-se reescrever a equação (4.28) como  

𝐶(�⃗�)�̇⃗� = 0 , (4.30) 

onde 𝐶(�⃗�) é chamada de matriz de restrições não-holonômicas e  �⃗�  é o vetor que determina a 

configuração do sistema, ou seja, o conjunto de variáveis que pode descrever de forma única a 

posição do sistema para um dado tempo. Das cinco coordenadas generalizadas que constituem 

o vetor �⃗� , três descrevem a posição e orientação da plataforma do robô e as outras duas 

especificam a posição angular das rodas motoras. Analisando a equação (4.28) pode-se deduzir 

que se trata de um sistema mecânico com dois graus de liberdade. 

Pela equação (4.27) pode-se notar que as hipóteses assumidas a respeito do rolamento 

puro das rodas nos levam a um importante resultado matemático, cujo significado é 

intuitivamente óbvio para quem conhece o comportamento de um RMDD. Em termos 

matemáticos o que está sendo dito é que o ponto 𝑃0 não possui velocidade na direção 𝑦 de ℱ2. 

Fisicamente, isso significa que o robô não se desloca na direção lateral. 

4.1.2 Modelo dinâmico 

Agora é necessário desenvolver expressões que relacionem os torques gerados pelos 

motores com as acelerações do robô. Para isto, uma abordagem puramente cinemática não será 

suficiente, há de ser feita uma análise dinâmica para determinar as equações que regem o 

movimento do robô levando em consideração as massas e inércias do sistema, bem como seus 

parâmetros geométricos. Em geral, existem dois métodos principais que são comumente 

utilizados para descrever o comportamento dinâmico do RMDD, a saber: o método de Lagrange 

e o método de Newton-Euler.  

Na abordagem Newtoniana o foco são as forças existentes no sistema: as aplicadas pelos 

motores (atuadores) e as forças de restrição. As forças de restrição são aquelas existentes entre 

o robô e o chão, por meio dos pontos de contato das rodas. A desvantagem deste método é que, 

para alguns casos, é difícil quantificar as forças existentes no sistema. 

Na abordagem Lagrangiana o foco são as energias do sistema: cinética e potencial. Este 

método é uma poderosa e versátil ferramenta para descrever as equações de movimento de um 
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sistema. Para sistemas não-holonômicos, no entanto, é necessário introduzir as equações de 

restrição de movimento nas equações dinâmicas por meio dos multiplicadores de Lagrange. Os 

multiplicadores são funções das coordenadas generalizadas, expressas aqui pelo vetor �⃗�  

definido anteriormente, e do tempo. Eles são valores desconhecidos que representam as forças 

necessárias para manter as restrições do movimento. No caso do RMDD, os multiplicadores 

são as forças de reação nos pontos de contato das rodas com o chão, que são necessárias para 

manter a condição de não-deslizamento. 

Determinar os multiplicadores de Lagrange pode ser um exercício custoso, por isto, na 

literatura existem diversos métodos para eliminá-los das equações dinâmicas, como os métodos 

descritos por Yun e Yamamoto (1993); Dhaouadi e Hatab (2013); e Bloch (2015), evitando 

assim a necessidade de calculá-los. 

Dhaouadi e Hatab (2013) apresentam os desenvolvimentos detalhados do modelo 

dinâmico do RMDD pelos métodos de Lagrange e Newton-Euler e demonstram que os 

resultados obtidos são matematicamente equivalentes.  

Para este trabalho, o modelo dinâmico será abordado pelo método Lagrangiano. Depois, 

serão desenvolvidas expressões para o cálculo dos multiplicadores de Lagrange, mas também 

será apresentada uma técnica descrita por Yun e Yamamoto (1993) para eliminá-los. 

4.1.2.1 Equações do Movimento de Lagrange 

Para dar início ao desenvolvimento das equações de movimento é necessário definir a 

função de Lagrange, ou Lagrangiano (ℒ), que é a diferença entre a energia cinética total do 

sistema dinâmico (𝐾 ) e sua energia potencial (𝑈 ), expressa em termos das coordenadas 

generalizadas �⃗� e da taxa de variação dessas coordenadas (velocidades generalizadas) �̇⃗�: 

ℒ(�⃗�, �̇⃗�) = 𝐾 − 𝑈 (4.31) 

Para um sistema sem restrições, as equações de movimento de Lagrange são 

determinadas a partir da função de Lagrange e da equação de Euler-Lagrange (MORIN, 2008): 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕ℒ(�⃗�, �̇⃗�)

𝜕�̇⃗�
] −

𝜕ℒ(�⃗�, �̇⃗�)

𝜕�⃗�
= �⃗⃗� , (4.32) 

onde �⃗⃗�  são as forças generalizadas atuando no sistema.  

Para um sistema com restrições, que é o caso do RMDD, a equação de Euler-Lagrange 

precisa ser modificada a fim de contemplar a ação das restrições. Isto é feito por meio do método 

dos multiplicadores de Lagrange. 
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Quando o sistema está submetido a restrições não-holonômicas da forma 𝐶(�⃗�)�̇⃗� = 0, as 

equações de Euler-Lagrange são escritas na seguinte forma: 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕ℒ(�⃗�, �̇⃗�)

𝜕�̇⃗�
] −

𝜕ℒ(�⃗�, �̇⃗�)

𝜕�⃗�
− 𝐶(�⃗�)𝑇𝜆 = �⃗⃗� , (4.33) 

onde 𝜆 é o vetor dos multiplicadores indeterminados de Lagrange.  

A primeira consideração a ser feita a fim de simplificar as equações é a de que o robô 

está se deslocando em uma superfície plana. Portanto, a energia potencial gravitacional é 

constante e pode ser ignorada. Neste caso, o Lagrangiano equivale à energia cinética total do 

sistema:  

ℒ(�⃗�, �̇⃗�) = 𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑𝐾𝑖

𝑁

𝑖=1

 (4.34) 

onde 𝑁 é a quantidade de corpos rígidos no sistema e 𝐾𝑖 é a energia cinética do i-ésimo corpo. 

A saber, o RMDD é constituído por três corpos rígidos: o conjunto plataforma (plataforma do 

robô + estatores dos motores), conjunto roda direita (roda direita + rotor do motor direito) e 

conjunto roda esquerda (roda esquerda + rotor do motor esquerdo). A energia cinética do i-

ésimo corpo é dada por: 

𝐾𝑖 =
1

2
𝑚𝑖‖�⃗⃗�𝑖‖

2
+

1

2
𝛺𝑖

𝑇𝐼𝑖𝛺𝑖 , (4.35) 

onde 𝑚𝑖 é a massa do i-ésimo corpo, �⃗⃗�𝑖 é a velocidade do centro de massa do i-ésimo corpo, Ω𝑖 

é a velocidade angular do i-ésimo corpo, 𝐼𝑖 é o tensor de inércia do i-ésimo corpo em relação 

ao seu centro de massa e ||.|| é a notação utilizada para denotar a norma Euclidiana em R³. 

4.1.2.2 Energia Cinética do RMDD 

Para determinar a energia cinética total do RMDD, cada corpo rígido que o constitui 

será analisado individualmente nas seções a seguir. 

4.1.2.2.1 Energia Cinética do Conjunto Plataforma 

A energia cinética do conjunto plataforma é dada por: 
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𝐾𝑝𝑙𝑎𝑡 =
1

2
𝑚𝑃‖�⃗⃗�𝐶𝑀‖

2
+

1

2
�⃗⃗⃗�𝑃

𝑇𝐼𝑃 �⃗⃗⃗�𝑃 (4.36) 

𝐾𝑝𝑙𝑎𝑡 =
1

2
𝑚𝑃(�̇�𝐶𝑀

2 + �̇�𝐶𝑀
2) +

1

2
𝐼𝑃�̇�2 , (4.37) 

onde 𝑚𝑃 é a massa do conjunto, 𝐼𝑃 é a inércia rotacional do conjunto em relação ao eixo que 

atravessa seu centro de massa na direção normal ao plano de movimento e �⃗⃗⃗�𝑃 é a velocidade 

angular do conjunto que é igual à velocidade angular do robô. 

4.1.2.2.2 Energia Cinética do Conjunto Roda Direita 

Assumindo que o centro de massa do conjunto coincide exatamente com 𝐻1, tem-se que 

sua velocidade translacional é: 

�⃗⃗�𝑟𝑑 = �⃗⃗�𝐻1
= [ 

�̇�𝐶𝑀 + 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑑�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙

�̇�𝐶𝑀 + 𝐿�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙
0

 ] (4.38) 

Além de girar em torno do eixo dos motores, a roda direita também possui uma 

velocidade angular em torno de um eixo normal ao plano de movimento devido à velocidade 

angular do robô. Portanto, sua velocidade angular,  Ω⃗⃗⃗𝑟𝑑, é:  

�⃗⃗�𝑟𝑑 = �̇�1 [ 
𝑠𝑒𝑛𝜙
−𝑐𝑜𝑠𝜙

0

 ] + �̇� [ 
0
0
1
 ] = [ 

�̇�1𝑠𝑒𝑛𝜙

−�̇�1𝑐𝑜𝑠𝜙

�̇�

 ] (4.39) 

No referencial ℱ2 o tensor de inércia da roda é dado por: 

𝐼𝑟
𝑝 = [ 

𝐼𝑥𝑥
𝑃 0 0

0 𝐼𝑦𝑦
𝑃 0

0 0 𝐼𝑧𝑧
𝑃

 ] (4.40) 

No entanto, deve-se escrever o tensor inercial no sistema de coordenadas do referencial 

ℱ1, para isto, deve-se realizar uma transformação de coordenadas utilizando-se a matriz de 

rotação 𝑅𝜙 definida em (4.3): 
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𝐼𝑟 = 𝑅𝜙𝐼𝑟
𝑝𝑅𝜙

𝑇  (4.41) 

 𝐼𝑟 =

[ 
𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑠𝑒𝑛𝜙 0
𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 0

0 0 1

 ] [ 

𝐼𝑥𝑥
𝑃 0 0

0 𝐼𝑦𝑦
𝑃 0

0 0 𝐼𝑧𝑧
𝑃

 ] [−
𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑒𝑛𝜙 0
𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 0

0 0 1

 ] 
(4.42) 

Que resulta em: 

𝐼𝑟

= [ 

𝐼𝑥𝑥
𝑃 𝑐𝑜𝑠2𝜙 + 𝐼𝑦𝑦

𝑃 𝑠𝑒𝑛2𝜙 𝐼𝑥𝑥
𝑃 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝐼𝑦𝑦

𝑃 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑒𝑛𝜙 0

𝐼𝑥𝑥
𝑃 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝐼𝑦𝑦

𝑃 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑒𝑛𝜙 𝐼𝑦𝑦
𝑃 𝑐𝑜𝑠2𝜙 + 𝐼𝑥𝑥

𝑃 𝑠𝑒𝑛2𝜙 0

0 0 𝐼𝑧𝑧
𝑃

 ] 
(4.43) 

Assim, sabendo que a energia cinética da roda direita é dada por: 

𝐾𝑟𝑑 =
1

2
𝑚𝑟‖�⃗⃗�𝑟𝑑‖

2
+

1

2
𝛺𝑟𝑑

𝑇 𝐼𝑟𝛺𝑟𝑑 , (4.44) 

onde 𝑚𝑟 é a massa do conjunto roda + rotor. Realizando os cálculos: 

𝐾𝑟𝑑 =
1

2
𝑚𝑟 [ (�̇�𝐶𝑀 + 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑑�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙)

2
+ (�̇�𝐶𝑀 + 𝐿�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙)

2
 ]

+
1

2
𝐼𝑧𝑧
𝑃 �̇�2    +

1

2
𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̇�1

2
 

𝐾𝑟𝑑 =
1

2
𝑚𝑟[�̇�𝐶𝑀

2 + �̇�𝐶𝑀
2 + 2𝐿�̇�(�̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙)

+ 2𝑑�̇�(�̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 − �̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙) 

(4.45) 

4.1.2.2.3 Energia Cinética do Conjunto Roda Esquerda 

Sabendo que a energia cinética do conjunto é dada por: 

𝐾𝑟𝑒 =
1

2
𝑚𝑟‖�⃗⃗�𝑟𝑒‖

2
+

1

2
𝛺𝑟𝑒

𝑇 𝐼𝑟𝛺𝑟𝑒 (4.46) 

Pode-se realizar os cálculos de forma análoga aos cálculos do conjunto roda direita. 

Assim: 
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𝐾𝑟𝑒 =
1

2
𝑚𝑟 [ (�̇�𝐶𝑀 − 𝐿�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑑�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙)

2
+ (�̇�𝐶𝑀 − 𝐿�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙)

2
 ]

+
1

2
𝐼𝑧𝑧
𝑃 �̇�2 +

1

2
𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̇�2

2
 

𝐾𝑟𝑒 =
1

2
𝑚𝑟[�̇�𝐶𝑀

2 + �̇�𝐶𝑀
2 − 2𝐿�̇�(�̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙) +

2𝑑�̇�(�̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 − �̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙) + �̇�2(𝑑2 + 𝐿2)] +
1

2
𝐼𝑧𝑧
𝑃 �̇�2 +

1

2
𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̇�2

2
  

(4.47) 

4.1.2.2.4 Energia Cinética Total do Sistema 

Por fim, sabendo as energias cinéticas individuais dos três corpos rígidos que compõem 

o robô, pode-se calcular a energia cinética total do sistema: 

𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑𝐾𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝐾𝑝𝑙𝑎𝑡 + 𝐾𝑟𝑑 + 𝐾𝑟𝑒 (4.48) 

somando as parcelas calculadas e simplificando: 

𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

2
(𝑚𝑃 + 2𝑚𝑟)(�̇�𝐶𝑀

2 + �̇�𝐶𝑀
2) +

1

2
(𝐼𝑃 + 2(𝐼𝑧𝑧

𝑃 + 𝑚𝑟(𝑑
2 + 𝐿2)))�̇�2

+ 2𝑚𝑟𝑑�̇�(�̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 − �̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙) +
1

2
𝐼𝑦𝑦
𝑃 (�̇�1

2 + �̇�2
2) 

(4.49) 

introduzindo novas variáveis para simplificar a expressão: 

𝑚 = 𝑚𝑃 + 2𝑚𝑟 (4.50) 

𝐼 = 𝐼𝑃 + 2(𝐼𝑧𝑧
𝑃 + 𝑚𝑟(𝑑

2 + 𝐿2)) (4.51) 

onde 𝑚 é a massa total do robô e 𝐼 é a inércia rotacional total do robô. Agora: 
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𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

2
𝑚(�̇�𝐶𝑀

2 + �̇�𝐶𝑀
2) +

1

2
𝐼�̇�2 + 2𝑚𝑟𝑑�̇�(�̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 − �̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙)

+ 
1

2
𝐼𝑦𝑦
𝑃 (�̇�1

2 + �̇�2
2)  

(4.52) 

4.1.2.2.5 Equações de Lagrange para o RMDD 

Pela equação (4.34), segue que o Lagrangiano do sistema é dada pela expressão 

mostrada em (4.52). Portanto, as equações de movimento de Euler-Lagrange descritas em (4.33) 

podem ser escritas como: 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(�⃗�, �̇⃗�)

𝜕�̇⃗�
] −

𝜕𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(�⃗�, �̇⃗�)

𝜕�⃗�
− 𝐶(�⃗�)𝑇𝜆 = �⃗⃗� (4.53) 

Calculando as suas derivadas: 

𝜕𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(�⃗�, �̇⃗�)

𝜕�̇⃗�
=  

[
 
 
 
 
 

 

𝑚�̇�𝐶𝑀 + 2𝑚𝑟𝑑�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙

𝑚�̇�𝐶𝑀 − 2𝑚𝑟𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙

𝐼�̇� + 2𝑚𝑟𝑑(�̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 − �̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙)

𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̇�1

𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̇�2

 

]
 
 
 
 
 

 (4.54) 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝜕𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(�⃗�, �̇⃗�)

𝜕�̇⃗�
]

=

[
 
 
 
 
 

 

𝑚�̈�𝐶𝑀 + 2𝑚𝑟𝑑�̈�𝑠𝑒𝑛𝜙 + 2𝑚𝑟𝑑�̇�2𝑐𝑜𝑠𝜙

𝑚�̈�𝐶𝑀 − 2𝑚𝑟𝑑�̈�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 2𝑚𝑟𝑑�̇�2𝑠𝑒𝑛𝜙

𝐼�̈� + 2𝑚𝑟𝑑(�̈�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 + �̇�𝐶𝑀�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 − �̈�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝐶𝑀�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙)

𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̈�1

𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̈�2

 

]
 
 
 
 
 

 

(4.55) 

𝜕𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(�⃗�, �̇⃗�)

𝜕�⃗�
=  2𝑚𝑟𝑑�̇�

[
 
 
 
 

 

0
0

�̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 + �̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙
0
0

 

]
 
 
 
 

 (4.56) 

Assim, pode-se reescrever a equação (4.53) como: 
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[
 
 
 
 
 

 

𝑚�̈�𝐶𝑀 + 2𝑚𝑟𝑑�̈�𝑠𝑒𝑛𝜙 + 2𝑚𝑟𝑑�̇�2𝑐𝑜𝑠𝜙

𝑚�̈�𝐶𝑀 − 2𝑚𝑟𝑑�̈�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 2𝑚𝑟𝑑�̇�2𝑠𝑒𝑛𝜙

𝐼�̈� + 2𝑚𝑟𝑑(�̈�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 + �̇�𝐶𝑀�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙 − �̈�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝐶𝑀�̇�𝑠𝑒𝑛𝜙)

𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̈�1

𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̈�2

 

]
 
 
 
 
 

− 2𝑚𝑟𝑑�̇�

[
 
 
 
 

 

0
0

�̇�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 + �̇�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙
0
0

 

]
 
 
 
 

−

[
 
 
 
 

 

𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙
𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑒𝑛𝜙

𝐿
𝑅
0

−𝑑
0
0

−𝐿
0

−𝑅

 

]
 
 
 
 

[ 

𝜆1

𝜆2

𝜆3

 ] =  

[
 
 
 
 

 

0
0
0
𝜏1

𝜏2

 

]
 
 
 
 

 

(4.57) 

onde 𝜏1  e 𝜏2  são os torques aplicados às rodas direita e esquerda, respectivamente. 

Simplificando: 

[
 
 
 
 
 

 

𝑚�̈�𝐶𝑀 + 2𝑚𝑟𝑑�̈�𝑠𝑒𝑛𝜙 + 2𝑚𝑟𝑑�̇�2𝑐𝑜𝑠𝜙

𝑚�̈�𝐶𝑀 − 2𝑚𝑟𝑑�̈�𝑐𝑜𝑠𝜙 + 2𝑚𝑟𝑑�̇�2𝑠𝑒𝑛𝜙

𝐼�̈� + 2𝑚𝑟𝑑(�̈�𝐶𝑀𝑠𝑒𝑛𝜙 − �̈�𝐶𝑀𝑐𝑜𝑠𝜙)

𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̈�1

𝐼𝑦𝑦
𝑃 �̈�2

 

]
 
 
 
 
 

−

[
 
 
 
 

 

𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙
𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑒𝑛𝜙

𝐿
𝑅
0

−𝑑
0
0

−𝐿
0

−𝑅

 

]
 
 
 
 

[ 

𝜆1

𝜆2

𝜆3

 ] =

[
 
 
 
 

 

0
0
0
𝜏1

𝜏2

 

]
 
 
 
 

 (4.58) 

reescrevendo a equação (4.58): 
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[

 

𝑚
0

2𝑚𝑟𝑑𝑠𝑒𝑛𝜙
0
0

0
𝑚

−2𝑚𝑟𝑑𝑐𝑜𝑠𝜙
0
0

2𝑚𝑟𝑑𝑠𝑒𝑛𝜙
−2𝑚𝑟𝑑𝑐𝑜𝑠𝜙

𝐼
0
0

0
0
0

𝐼𝑦𝑦
𝑃

0

0
0
0
0

𝐼𝑦𝑦
𝑃 ] [

�̈�𝐶𝑀

�̈�𝐶𝑀

�̈�

�̈�1

�̈�2 ]

+ 2𝑚𝑟𝑑�̇�2

[

𝑐𝑜𝑠𝜙
𝑠𝑒𝑛𝜙

0
0
0 ]

−

[

𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙
𝑠𝑒𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑒𝑛𝜙

𝐿
𝑅
0

−𝑑
0
0

−𝐿
0

−𝑅 ]

[ 

𝜆1

𝜆2

𝜆3

 ] =

[

0
0
0
𝜏1

𝜏2 ]

(4.59) 

introduzindo as novas variáveis para simplificar a equação: 

𝑀(�⃗�) =

[

 

𝑚
0

2𝑚𝑟𝑑𝑠𝑒𝑛𝜙
0
0

0
𝑚

−2𝑚𝑟𝑑𝑐𝑜𝑠𝜙
0
0

2𝑚𝑟𝑑𝑠𝑒𝑛𝜙
−2𝑚𝑟𝑑𝑐𝑜𝑠𝜙

𝐼
0
0

0
0
0

𝐼𝑦𝑦
𝑃

0

0
0
0
0

𝐼𝑦𝑦
𝑃 ]

(4.60) 

𝐵(�⃗�, �̇⃗�) = 2𝑚𝑟𝑑�̇�2

[

𝑐𝑜𝑠𝜙
𝑠𝑒𝑛𝜙

0
0
0 ]

(4.61) 

 �⃗⃗� =

[

0
0
0
𝜏1

𝜏2 ]

(4.62) 

pode-se reescrever a equação (4.59) como: 

𝑀(�⃗�)�̈⃗� + 𝐵(�⃗�, �̇⃗�) − 𝐶𝑇(�⃗�)𝜆 = �⃗⃗� (4.63) 

Na equação (4.63) 𝑀(�⃗�) é chamada de matriz de inércia, 𝐵(�⃗�, �̇⃗�) é o vetor das forças

dependentes da posição e da velocidade, 𝐶(�⃗�)  é a matriz das restrições não-holonômicas 
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definida anteriormente, 𝜆 é o vetor das forças de restrição e �⃗⃗� são os torques de entrada (YUN 

e YAMAMOTO , 1993). 

4.1.2.3 Calculando os Multiplicadores de Lagrange 

Nesta seção será explicitada uma expressão geral para determinar os multiplicadores de 

Lagrange presentes na equação dinâmica obtida anteriormente. No entanto, é importante 

ressaltar que o cálculo dos multiplicadores é uma tarefa trabalhosa e que a melhor opção é 

eliminá-los, como será visto na próxima seção. 

Sabe-se por (4.30) que 𝐶(�⃗�)�̇⃗� = 0 , portanto: 

𝑑

𝑑𝑡
[𝐶(�⃗�)�̇⃗� ] = �̇�(�⃗�)�̇⃗� + 𝐶(�⃗�)�̈⃗� = 0 (4.64) 

isolando �̈⃗� em (4.63): 

�̈⃗� = 𝑀−1(�⃗�)[�⃗⃗� − 𝐵(�⃗�, �̇⃗�) + 𝐶𝑇(�⃗�)𝜆] (4.65) 

substituindo (4.65) em (4.64) tem-se: 

�̇�(�⃗�)�̇⃗� + 𝐶(�⃗�)𝑀−1(�⃗�)�⃗⃗� − 𝐶(�⃗�)𝑀−1(�⃗�)𝐵(�⃗�, �̇⃗�)

+ 𝐶(�⃗�)𝑀−1(�⃗�)𝐶𝑇(�⃗�)𝜆 = 0 
(4.66) 

isolando 𝜆 em (4.66): 

𝜆 = −[𝐶(�⃗�)𝑀−1(�⃗�)𝐶𝑇(�⃗�)]−1[𝐶(�⃗�)𝑀−1(�⃗�)[�⃗⃗�(�⃗�) − 𝐵(�⃗�, �̇⃗�)]

+ �̇�(�⃗�)�̇⃗�] 
(4.67) 

4.1.2.4 Eliminando os Multiplicadores de Lagrange 

Para eliminar os multiplicadores da equação (4.63) é necessário multiplicar o termo 

𝐶𝑇(𝑞)𝜆  por outro que o anule. Seja 𝑆(�⃗�)𝑇 este termo, então: 

𝑆(�⃗�)𝑇𝐶𝑇(�⃗�)𝜆 = 0 (4.68) 

considerando por razões óbvias que as forças de restrição são não-nulas: 

𝑆(�⃗�)𝑇𝐶𝑇(�⃗�) = (𝐶(�⃗�)𝑆(�⃗�))𝑇 = 0 
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𝐶(�⃗�)𝑆(�⃗�) = 0 (4.69) 

Portanto, 𝑆(�⃗�)  deve pertencer ao espaço-nulo de 𝐶(�⃗�)  e pode ser definido 

convenientemente da seguinte forma (YUN e YAMAMOTO , 1993): 

𝑆(�⃗�) =

[
 
 
 
 

 

𝑐(𝑑𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝐿𝑐𝑜𝑠𝜙) 𝑐(𝑑𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝐿𝑐𝑜𝑠𝜙)

−𝑐(𝑑𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝐿𝑠𝑒𝑛𝜙) −𝑐(𝑑𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝐿𝑠𝑒𝑛𝜙)
−𝑐
1
0

−𝑐
0
1

 

]
 
 
 
 

 (4.70) 

onde 𝑐 =
𝑅

2𝐿
  e portanto: 

�̇⃗� = 𝑆(�⃗�)�⃗�(𝑡) (4.71) 

onde: 

�⃗�(𝑡) = [ 
�̇�1

�̇�2

 ] (4.72) 

calculando a derivada de �̇⃗�  utilizando as igualdades acima: 

�̈⃗� =
𝑑

𝑑𝑡
[𝑆(�⃗�)�⃗�(𝑡)] = �̇�(�⃗�)�⃗�(𝑡) + 𝑆(�⃗�)�̇⃗�(𝑡) (4.73) 

substituindo este resultado em (4.63) e multiplicando a equação por 𝑆(�⃗�)𝑇 à esquerda: 

𝑆𝑇(�⃗�)𝑀(�⃗�)[�̇�(�⃗�)�⃗�(𝑡) + 𝑆(�⃗�)�̇⃗�(𝑡)] + 𝑆𝑇(�⃗�)𝐵(�⃗�, �̇⃗�) = 𝑆𝑇(�⃗�)�⃗⃗� (4.74) 

definindo novas matrizes e vetores para simplificar a equação: 
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�̅�(�⃗�) = 𝑆𝑇(�⃗�)𝑀(�⃗�)𝑆(�⃗�) (4.75) 

�̅�(�⃗�) = 𝑆𝑇(�⃗�)𝑀(�⃗�)�̇�(�⃗�) (4.76) 

�̅�(�⃗�, �̇⃗�) = 𝑆𝑇(�⃗�)𝐵(�⃗�, �̇⃗�) (4.77) 

𝜏 = 𝑆𝑇(�⃗�)�⃗⃗� (4.78) 

as equações dinâmicas são reduzidas à seguinte forma: 

�̅�(�⃗�)�̇⃗�(𝑡) + �̅�(�⃗�)�⃗�(𝑡) + �̅�(�⃗�, �̇⃗�) = 𝜏 (4.79) 

agora, escolhendo a seguinte variável de estado (YUN e YAMAMOTO , 1993): 

�⃗� =

[
 
 
 
 
 
 

 

𝑥
𝑦
𝜙
𝜃1

𝜃2

�̇�1

�̇�2

 

]
 
 
 
 
 
 

= [ 
�⃗�

�⃗�
 ] (4.80) 

é possível representar as equações de movimento de (4.79) na seguinte forma de espaço de 

estados: 

�̇⃗� = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)𝜏 (4.81) 

onde: 
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𝑓(𝑥) = [ 
𝑆𝜈

−�̅�−1(�̅�𝜈 + �̅�)
 ] (4.82) 

𝑔(𝑥) = [ 
0

�̅�−1 ] (4.83) 

4.2 MODELO MATEMÁTICO DO MOTOR 

Uma vez conhecido o modelo matemático que descreve o comportamento dinâmico do 

robô seguidor de linha, é preciso desenvolver o modelo matemático que descreve o 

comportamento dinâmico dos motores de corrente contínua utilizados no projeto. O motor CC 

é um sistema eletromecânico, dessa forma, seu modelo matemático linear pode ser 

desenvolvido a partir da conjunção das análises individuais de seus subsistemas elétrico e 

mecânico (OGATA, 2010).  

Para um motor CC de ímãs permanentes controlado pela armadura, o subsistema elétrico 

pode ser descrito pelo circuito da armadura, apresentado na Figura 23. 

 

Figura 23-Circuito da armadura do motor. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Onde 𝑖𝑎(𝑡) é a corrente que atravessa a armadura, 𝑉(𝑡) é a fonte de tensão aplicada aos 

terminais do motor, 𝑅𝑎 é a resistência da armadura, 𝐿𝑎 é a indutância e 𝑉𝑏(𝑡) é a força contra 

eletromotriz (f.c.e.m.), que é a tensão que surge devido ao movimento do rotor. 

Pela segunda lei de Kirchhoff (Lei das Malhas) sabe-se que a queda de tensão total deste 

circuito deve ser nula. Portanto, a equação diferencial que descreve este circuito é: 

𝑉(𝑡) − 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) − 𝐿𝑎

𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑉𝑏(𝑡) = 0 (4.84) 

A f.c.e.m. é proporcional à velocidade angular �̇�𝑚 do rotor: 
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𝑉𝑏(𝑡) = 𝑘𝑏�̇�𝑚(𝑡) (4.85) 

onde 𝑘𝑏 é a constante elétrica do motor. Assim, a equação 6.1 pode ser reescrita como: 

𝑉(𝑡) − 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) − 𝐿𝑎

𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑘𝑏�̇�𝑚(𝑡) = 0 (4.86) 

A interação entre a corrente elétrica que atravessa a armadura e o campo magnético 

estabelecido pelos ímãs permanentes produz um torque que é aplicado ao rotor. O movimento 

rotacional causado pelo torque é transmitido para o eixo de saída por meio do eixo do motor e 

da caixa de redução, como pode ser visto na Figura 24, que descreve o subsistema mecânico de 

um motor CC girando livremente.  

 

 

Onde para uma redução 𝑁 tem-se: 

�̇�𝑚(𝑡) = 𝑁�̇�(𝑡) (4.87) 

𝜏 = 𝑁𝜏𝑚 (4.88) 

A equação de equilíbrio do torque para o subsistema mecânico é dada por: 

𝜏𝑚(𝑡) − 𝑏�̇�𝑚(𝑡) = 𝐽�̈�𝑚(𝑡) (4.89) 

onde 𝜏𝑚 é o torque produzido pelo motor, 𝜃𝑚 é o deslocamento angular sofrido pelo rotor, 𝑏 é 

o coeficiente de atrito viscoso do conjunto motor, carga (roda) e trem de engrenagens da caixa 

de redução referente ao eixo do motor, e 𝐽 é o momento de inércia equivalente da combinação 

do rotor do motor, carga e caixa de redução, referente ao eixo do motor. Desprezando o 

Figura 24- Torques e deslocamentos angulares no eixo do motor e eixo de saída. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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coeficiente de atrito viscoso (na seção 6.2 esta decisão será justificada), a equação (4.89) pode 

ser reescrita como: 

𝜏𝑚(𝑡) = 𝐽�̈�𝑚(𝑡) (4.90) 

o  torque 𝜏𝑚(𝑡) gerado pelo motor é proporcional à corrente que atravessa a armadura: 

𝜏𝑚(𝑡) = 𝑘𝑡𝑖𝑎(𝑡) (4.91) 

onde 𝑘𝑡 é a constante de torque do motor. Substituindo (4.91) em (4.90) tem-se: 

𝑘𝑡𝑖𝑎(𝑡) = 𝐽�̈�𝑚(𝑡) (4.92) 

 Sob a luz da conservação de potência no sistema pode-se assumir que parte da potência 

elétrica fornecida ao motor é convertida em movimento, outra parte é dissipada pela resistência 

na forma de calor e outra pequena parte é gasta no carregamento ou descarregamento do indutor. 

Isto pode ser escrito da seguinte forma: 

𝑉(𝑡)𝑖𝑎(𝑡) = 𝜏𝑚(𝑡)�̇�𝑚(𝑡) + 𝑅𝑎𝑖𝑎
2(𝑡) + 𝐿𝑎𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
 (4.93) 

dividindo ambos os lados da equação acima por 𝑖𝑎(𝑡): 

𝑉(𝑡) =
𝜏𝑚(𝑡)

𝑖𝑎(𝑡)
�̇�𝑚(𝑡) + 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) + 𝐿𝑎

𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
 (4.94) 

substituindo (4.91) em (4.94):  

𝑉(𝑡) = 𝑘𝑡�̇�𝑚(𝑡) + 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) + 𝐿𝑎

𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
 (4.95) 

comparando as equações (4.95) e (4.86) tem-se que: 

𝑘𝑡 = 𝑘𝑏 = 𝑘 (4.96) 

Isto garante que os valores numéricos das constantes elétrica e de torque são 

equivalentes quando escritas em unidades SI ( 𝑁.𝑚/𝐴  ou 𝑉. 𝑠/𝑟𝑎𝑑 ). Esta conveniente 

equivalência também é descrita na literatura por Hughes e Drury (2013). 

Assim, as equações elétrica e mecânica do sistema podem ser escritas como: 
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𝑉(𝑡) − 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) − 𝐿𝑎𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑘�̇�𝑚 = 0 (4.97) 

𝑘𝑖𝑎(𝑡) = 𝐽�̈�𝑚(𝑡) (4.98) 

aplicando a relação (4.87) nas equações (4.97) e (4.98) obtém-se as equações com relação ao 

eixo de saída: 

𝑉(𝑡) − 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) − 𝐿𝑎𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑘𝑁�̇� = 0 (4.99) 

𝑘𝑖𝑎(𝑡) = 𝐽𝑁�̈�(𝑡) (4.100) 

agora é possível descrever o modelo matemático do motor CC por meio de uma representação 

em espaço de estados: 

[ 

𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑡
�̈�

 ] =

[
 
 
 

 

−
𝑅𝑎

𝐿𝑎
−

𝑘𝑁

𝐿𝑎

𝑘

𝐽𝑁
0

 

]
 
 
 

[ 
𝑖𝑎
�̇�
 ] + [ 

1

𝐿𝑎

0

 ] 𝑉(𝑡)   (4.101) 

fazendo: 

𝒙 = [ 
𝑖𝑎
�̇�

 ] ;  𝒗 = 𝑉(𝑡) ; 𝐴 =  

[
 
 
 

 

−
𝑅𝑎

𝐿𝑎
−

𝑘𝑁

𝐿𝑎

𝑘

𝐽𝑁
0

 

]
 
 
 

; 𝐵 = [ 

1

𝐿𝑎

0

 ] (4.102) 

pode-se reescrever (4.101) como: 

�̇� = 𝐴𝒙 + 𝐵𝒗 (4.103) 

onde 𝒙 é o vetor de estados, 𝒗 é o vetor de entradas, 𝐴 é a matriz de estados e 𝐵 é a matriz de 

entradas.  
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5 COMPONENTES DO PROJETO 

5.1 SUPORTE DOS SENSORES ÓTICOS 

Com os componentes escolhidos para o projeto, a distância entre os sensores IR e o chão 

excederia a recomendada pelo fabricante caso os módulos QTR fossem soldados diretamente à 

PCI. Assim, decidiu-se utilizar o programa SolidWorks® para projetar um suporte para os 

sensores, o qual deverá ser confeccionado por meio de impressão 3D. 

O suporte será parafusado com 2 parafusos M2x8mm e porcas M2 na parte frontal 

abaixo da PCI e cumprirá três funções principais:  

 Manter os sensores a uma distância do chão que garanta seu bom funcionamento. 

 Manter os sensores laterais a uma distância adequada para a detecção das 

marcações da pista. 

 Servir como apoio frontal estático para o SLC, sendo um terceiro ponto de 

equilíbrio e mantendo o chassi paralelo ao chão. 

 

Figura 25- Vista inferior do suporte frontal com sensores. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 26- Vista lateral do suporte com sensores. Fonte: elaborado pelos autores. 



47 

 

 

 

A semiesfera na face inferior do suporte será o apoio estático do SLC. A escolha de um 

apoio estático é justificada pela possibilidade de revesti-lo com Teflon, reduzindo assim seu 

coeficiente de atrito. Outros fatores que contribuem para que o apoio não sofra tanta resistência 

do atrito com a superfície são: a pouca massa do robô e a distância do apoio ao centro de massa.  

A Figura 26 apresenta as distâncias ente os sensores IR e a superfície com a utilização 

do suporte. Estas distâncias estão em concordância com os limites recomendados pela 

fabricante Pololu. Como também pode ser visto na Figura 27, o suporte foi projetado de tal 

modo que, quando o SLC está alinhado com a linha da pista, seus sensores laterais passam 

exatamente acima do meio das marcações laterais. 

 

Figura 27- Distâncias verticais entre cada módulo de sensores e a superfície.  

Fonte:  elaborado pelos autores 

 

As dimensões e furação deste suporte podem ser verificados no Apêndice A.2. Durante 

o processo de montagem é possível que folgas levem os parafusos frontais a tocarem o chão, 

prejudicando a performance do robô. Caso isto ocorra, a posição vertical dos parafusos pode 

ser invertida sem trazer dano à fixação ou à trilha da placa de circuito impresso. 

5.2 SENSORES ÓTICOS DE REFLETÂNCIA 

A fim de se manter sobre a linha durante todo o percurso é necessário que o SLC 

disponha de ferramentas que o permitam “enxergar” a superfície sobre a qual está se 

locomovendo. Para este projeto, estas ferramentas serão os sensores óticos de refletância. 

O sensor ótico de refletância é formado pela junção de dois componentes distintos: um 

emissor de luz (LED infravermelho) e um receptor (fotodetector, podendo ser um fotodiodo ou 

um fototransistor). O sinal luminoso produzido pelo emissor incidirá sobre a superfície e sua 
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reflexão será determinada pela cor dessa (cores claras refletem mais e cores escuras refletem 

menos). Em seguida o sinal refletido será recebido pelo fotodetector e sua intensidade 

determinará a leitura realizada pelo microcontrolador. 

Os SLCs utilizam os sensores de refletância na detecção da linha do trajeto e na detecção 

das marcas laterais da pista. Para a primeira tarefa os sensores são posicionados na parte frontal 

do robô e sua quantidade pode variar de acordo com as necessidades e características do sistema 

de controle adotado. 

Para a detecção das marcas laterais da pista, os sensores são posicionados nas laterais 

do robô. O sensor da direita é responsável por reconhecer as marcações de início e término de 

pista, enquanto o da esquerda fica responsável por reconhecer as marcações de mudanças na 

pista.  

Os sensores são posicionados próximos à superfície de locomoção do robô e paralelos 

à esta como também pode ser visto na Figura 28. A figura foi extraída do modelo 3D elaborado 

pelos autores e as distâncias apresentadas são 3.93mm (5/32”) para os sensores frontais e 

4.48mm (11/64”) para os sensores laterais. A diferença entre as distâncias se deve às espessuras 

das placas em que são construídos os sensores. A fixação deles se dará através de 2 parafusos 

M2x8mm para o módulo frontal e um parafuso M2x8mm para cada sensor lateral, tendo cada 

parafuso uma porca M2 associada.  

 

 

O sinal luminoso produzido pelo emissor incidirá sobre a superfície e será refletido mais 

ou menos a depender da cor desta. Em seguida será recebido pelo fotodetector e sua intensidade 

determinará a leitura realizada pelo microcontrolador. 

Figura 28- Distâncias verticais entre cada módulo de sensores e a superfície. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Para este projeto escolheu-se o módulo QTR-8A, apresentado na Figura 29, da 

fabricante Pololu, que acopla 8 sensores de reflexão QRE1113 constituídos de um LED 

Infravermelho e um fototransistor cada. O módulo é alimentado pela placa do microcontrolador 

a uma tensão de 5V ou 3.3V, e pode fornecer até 8 sinais de saída independentes (é possível 

optar por não utilizar todos os sensores). 

 

Figura 29- Módulo de sensoriamento QTR-8A (POLOLU CORPORATION, 2009). 

 

A Figura 30-a apresenta um diagrama esquemático da seção do circuito responsável pela 

emissão. A alimentação do microcontrolador (VCC) é conectada a um arranjo de 4 linhas em 

paralelo, cada uma contendo 2 LEDs IR em série com um resistor limitador de corrente de 47Ω 

entre eles para proteção. O arranjo de LEDs está em série com duas linhas paralelas de resistores 

de 47Ω que contribuem para a limitação de corrente e são necessários na operação a 5V. Para 

a operação a 3.3V utiliza-se o curto-circuito (bypass) disponível no módulo a fim anular a 

contribuição destes resistores e, por fim, a opção de utilizar o pino LEDON do módulo é útil 

para desligar os LEDs enviando-se um sinal digital do microcontrolador à porta de um 

MOSFET de canal N. A operação utilizada neste projeto será de 5V, utilizando-se, portanto, a 

primeira configuração. 

A Figura 30-b apresenta o diagrama esquemático dos receptores do módulo. O VCC é 

conectado a um resistor de 47kΩ que, por sua vez, está conectado a uma porta de entrada 

analógica do microcontrolador (indicado por OUT na figura) e a um fototransistor. Este circuito 

funciona como um divisor de tensão: o fototransistor atua como uma resistência muito alta 

quando não há luz incidindo sobre ele, fazendo assim com que a tensão experimentada pela 

porta do microcontrolador seja próxima a tensão VCC. Por outro lado, quando o fototransistor 

é atingido por luz, o mesmo apresentará uma resistência quase nula à passagem de corrente, 

fazendo assim com que a tensão experimentada pela porta do microcontrolador seja próxima a 

0V. 
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A Figura 31 apresenta os capacitores que estão em paralelo com o todo o circuito do 

módulo. Esta seção do circuito tem o papel de regular a tensão de alimentação, mantendo-a 

constante e eliminando ruídos de operação. Estes capacitores são chamados de capacitores de 

desacoplamento. 

 

 

Os parâmetros de funcionamento importantes para a elaboração deste projeto são 

informados pela fabricante: 

I. O valor necessário de corrente para o funcionamento do módulo é de 

aproximadamente 100mA. 

II. A distância entre o sensor e a superfície que otimiza a sua performance é de 

0.125” (3mm), e a distância máxima recomendada é 0.25” (6mm) (POLOLU 

CORPORATION, 2009, p. 2). 

Figura 31- Capacitores de desacoplamento (POLOLU CORPORATION, 2009). 

Figura 30- Seções do circuito do sensor de refletância QTR-8A (POLOLU CORPORATION, 2009). 
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5.3 MICROCONTROLADOR 

Para este projeto decidiu-se utilizar uma placa Arduino por serem versáteis, acessíveis, 

de baixo custo e fáceis para uso por parte de principiantes e profissionais. O Arduino possui 

uma IDE (do inglês Integrated Development Environment) e uma linguagem própria baseada 

em Wiring, muito semelhante à linguagem C/C++. 

Dentre os diversos modelos de placas Arduino disponíveis, o escolhido foi o Arduino 

Micro (ver Figura 32), por ser compacto, leve e por possuir todos os recursos necessários para 

comunicação com os demais dispositivos periféricos do projeto, como os sensores, motores, 

etc. 

 

Figura 32- Arduino Micro (ARDUINO STORE, 2013). 

 

Algumas especificações técnicas do componente são apresentadas na Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Especificações técnicas do Arduino Micro 

Microcontrolador: ATmega32U4 

Tensão de operação: 5V 

Tensão de alimentação recomendada: 7-12V 

Pinos digitais I/O: 20 

Canais PWM: 7 

Canais de entrada analógica: 12 

Pinos de interrupção: 5 

Dimensões: 48 x 18 mm 

Massa: 13g 

Fonte: (ARDUINO STORE, 2013). 
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5.4 MOTORES CC DE ÍMÃS PERMANENTES 

O Motor CC é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica do tipo corrente 

contínua em energia mecânica operando sobre o princípio de que a interação entre uma corrente 

elétrica e um campo magnético produz força, como descrevem Lynch, Marchuk e Elwin (2016). 

O motor é composto por duas partes: estator (porção anexada ao invólucro do motor que 

permanece parada) e rotor (porção do motor que realiza rotação).  

O estator é formado basicamente pelos terminais (onde será aplicada a tensão elétrica), 

as escovas e os ímãs permanentes (que estabelecerão o campo magnético necessário para o 

funcionamento do motor). O rotor, por sua vez, é formado basicamente pelo comutador, bobinas 

da armadura (por onde fluirá a corrente elétrica), núcleo da armadura (onde estarão apoiadas as 

bobinas) e eixos de saída. A Figura 33 ilustra a estrutura interna de um motor CC de ímãs 

permanentes, os componentes indicados em azul fazem parte do estator, os indicados em 

vermelho, do rotor. 

 

Figura 33 - Estrutura interna de um motor CC de ímãs permanentes (SCHWEBER, 2017). 

 

A Figura 34 ilustra o diagrama esquemático de um motor CC de ímãs permanentes. Os 

terminais do motor estão conectados às escovas que estão pressionadas contra o comutador. O 

comutador é dividido em vários segmentos que se interconectam por meio de bobinas, e a sua 

posição angular determina quais destes segmentos são usados. Quando uma tensão é aplicada 

aos terminais do motor, surge uma corrente elétrica que atravessa a bobina e interage com o 

campo magnético dos ímãs permanentes. Esta interação produz uma força que gera um torque 

no rotor fazendo-o girar. Quando o rotor gira, o deslocamento angular do comutador provoca a 
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troca dos segmentos em uso (comutação), esta troca tem o objetivo de manter o torque constante 

no rotor. 

 

Figura 34 - Diagrama esquemático do motor CC de ímãs permanentes (LYNCH, MARCHUK e ELWIN, 2015). 

 

Motores CC são sempre preferidos para emprego em robôs de competição por suas 

vantagens que incluem: 

• Alto torque partindo do estado inercial. 

• Controle de velocidade e sentido de rotação através da tensão de alimentação. 

• Alta razão torque-inércia, ou seja, respostas rápidas aos sinais de controle. 

• Larga disponibilidade de fontes de energia embarcadas – comumente realizada através 

de baterias, que fornecem um valor contínuo de tensão.  

• Baixo custo. 

• Pouco peso, o que tornará o robô mais leve e energeticamente eficiente. 

Para este projeto foi escolhido o micromotor Pololu de 6V, alta potência e redução 30:1 

na sua versão com eixo estendido (ver Figura 35a). Na Figura 35b é apresentada uma proposta 

dada pelo fabricante para fixação do motor usando um mancal e dois conjuntos de porca e 

parafusos. O conjunto utilizado neste projeto é de duas porcas M2 e dois parafusos M2x8mm 

para fixação de cada motor. 
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(a) (b) 

Figura 35a- Micromotor Pololu 30:1 com eixo estendido. 

Figura 35b – Micromotor fixado em um chassi através de mancal, parafusos e porcas. 

(POLOLU CORPORATION, 2001?). 

Em sua estrutura interna, este motor é de ímãs permanentes e seu comutador é dividido 

em três segmentos. A versão com eixo estendido foi escolhida para que seja possível acoplar 

um encoder ao motor. As especificações do modelo são apresentadas na Tabela 4: 

Tabela 4 - Especificações gerais do micromotor Pololu 30:1 

Redução: 29.86:1 

Massa: 9.5 g 

Dimensões: 10 x 12 x 26 mm 

Velocidade sem carga a 6V: 1000 rpm 

Corrente sem carga a 6V: 0.07 A 

Corrente de parada a 6V: 1.6 A 

Torque de parada a 6V:  0.57 kg.cm 

Potência máxima de saída a 6V: 1.5 W 

Fonte:- (POLOLU CORPORATION, 2001?). 

 

Este micromotor é muito compacto e leve, o que contribui para o projeto de um SLC 

também compacto e leve. Além disso, possui uma alta rotação e sua redução garante o torque 

necessário para a locomoção de um robô leve. 

5.5 DRIVER PARA MOTORES CC 

Para este projeto foi selecionado o driver TB6612FNG para realizar o controle dos 

motores CC. Este módulo conta com um circuito de uma dupla ponte-H, o que permite controlar 

tanto as velocidades como sentidos de rotação de dois motores simultaneamente. A faixa de 

tensão de operação do módulo é de 2.7 – 5.5V, podendo assim ser alimentado pelo Arduino 
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Micro por meio da porta de 5V; é capaz de chavear tensões na faixa de 2.5 – 13.5V para os 

motores; suporta correntes de pico de até 3.2A (o dobro da corrente de parada dos motores CC 

selecionados); e sua frequência de chaveamento é de 100kHz (TOSHIBA, 2008). O 

componente está ilustrado na Figura 36: 

 

Figura 36- O módulo TB6612FNG (SPARKFUN, 2017?). 

 

As descrições de suas 16 portas são apresentadas na Tabela 5: 

Tabela 5- Descrição das portas do driver 

Porta Descrição Porta Descrição 

VM 

(Voltage Motor) 

Tensão a ser chaveada 

para os motores CC 

BI1 

(B IN1) 

Sinal digital de 

entrada do motor B 

VCC 

(Voltage Common Collector) 

Tensão de alimentação 

do módulo 

BI2 

(B IN2) 

Sinal digital de 

entrada do motor B 

GND 

(Ground) 
Terra PWMB 

Sinal PWM do 

motor B 

AI1 

(A IN1) 

Sinal digital de entrada 

do motor A 

AO1 

(A OUT1) 

Sinal de saída do 

motor A 

AI2 

(A IN2) 

Sinal digital de entrada 

do motor A 

AO2 

(A OUT2) 

Sinal de saída do 

motor A 

PWMA 
Sinal PWM do motor 

A 

BO1 

(B OUT1) 

Sinal de saída do 

motor B 

STBY 

(Standby) 
Sinal de espera 

BO2 

(B OUT2) 

Sinal de saída do 

motor B 

Fonte: Datasheet do fabricante (TOSHIBA, 2008). 

 

Os sinais digitas de entrada e o sinal de espera são enviados por quaisquer portas digitais 

do Arduino Micro e seus níveis lógicos são determinados pelo código do Arduino Micro. Os 

sinais PWM, por sua vez, só podem ser enviados por portas digitais especiais do 

microcontrolador que são capazes de realizar o chaveamento, seus ciclos de trabalho também 

são determinados pelo código implementado. A porta VM deve estar conectada à fonte de 
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alimentação dos motores, enquanto a porta VCC deve estar conectada à porta de 5V do Arduino 

Micro. As três portas GND do módulo são interconectadas, portanto, basta que apenas uma 

delas seja conectada ao Terra comum do circuito. Por último, os sinais de saída de cada motor 

devem ser conectados aos seus respectivos terminais. 

Para cada motor, seus dois sinais digitais de entrada, seu sinal de PWM e o sinal de 

espera determinam seus dois sinais de saída e, consequentemente, seu modo de operação de 

acordo com a tabela verdade apresentada em Tabela 6 (onde H é nível lógico alto e L é nível 

lógico baixo).  

Tabela 6 - Tabela Verdade dos sinais do driver 

Entrada Saída 

IN1 IN2 PWM STBY OUT1 OUT2 Modo 

H H H/L H L L Freio curto 

L H 
H H L H Sentido anti-horário 

L H L L Freio curto 

H L 
H H H L Sentido horário 

L H L L Freio curto 

L L H H 
Desligado 

(alta-impedância) 
Parada 

H/L H/L H/L L 
Desligado 

(alta-impedância) 
Espera 

Fonte: Datasheet do fabricante (TOSHIBA, 2008). 

 

A fim de justificar sua escolha, um procedimento experimental foi realizado utilizando-

se o módulo TB6612FNG; dois micromotores Pololu 30:1, de alta potência  

e tensão nominal de 6V; uma plataforma Arduino Micro; uma bateria Li-Po Turnigy de 

7.4V e capacidade de 300mAh; uma protoboard; e um multímetro digital, modelo ET-1002.Os 

componentes foram conectados conforme mostra a Figura 37 a seguir: 

 

Figura 37- Conexão dos componentes para teste experimental. Fonte: elaborados pelos autores. 
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O Arduino Micro foi alimentado via porta USB utilizando-se um notebook, que também 

foi utilizado para fazer o carregamento do código de teste para o microcontrolador. A 

alimentação do módulo foi feita pela porta com tensão 5V do Arduino e os motores foram 

alimentados pela bateria Li-Po através da porta. 

Utilizando a função analogWrite, o microcontrolador foi configurado para enviar sinais 

PWM para os motores, ambos girando em sentido horário. Foram testados diversos valores de 

𝑁𝑃𝑊𝑀 (ciclo de trabalho), começando em 0, até 255, de 5 em 5. Para todos os valores, a tensão 

elétrica experimentada por cada motor foi medida por meio do multímetro na função voltímetro, 

posicionando suas pontas de prova nos terminais de cada motor. O código utilizado para realizar 

este teste experimental se encontra na seção de Anexos deste trabalho. 

Após coleta dos valores de tensão para cada 𝑁𝑃𝑊𝑀, estes foram utilizados para compor 

um gráfico de PWM x Tensão Média com o auxílio da ferramenta Excel. O resultado está 

exposto na Figura 38: 

 

Figura 38- Gráfico PWM x Tensão. Fonte: elaborado pelos autores 

 

Analisando o gráfico é possível observar que, para valores iniciais de 𝑵𝑷𝑾𝑴, os valores 

de tensão medidos estão bem próximos da predição teórica. A divergência existente quando 

𝑵𝑷𝑾𝑴 assume valores intermediários pode ser explicada pela queda de tensão através do driver 

que varia de acordo com a corrente que o atravessa. A maior divergência encontrada foi de 

apenas 0.42V, mostrando que a correlação entre o valor de PWM e a tensão média 
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experimentada pelo motor é altamente linear para um circuito utilizando este módulo. Uma das 

razões para isto é o fato de que o TB6612FNG é constituído por transistores do tipo MOSFET. 

A queda de tensão para drivers constituídos de transistores do tipo BJT pode-se tornar alta o 

suficiente para não ser ignorada, por isso, é recomendável que este teste seja realizado. 

5.6 ENCODERS 

Para este projeto optou-se por utilizar encoders magnéticos para detectar os 

deslocamentos angulares das rodas. Os encoders magnéticos operam com base no efeito Hall, 

que descreve o surgimento de uma diferença de potencial elétrico (tensão Hall) entre as bordas 

de uma placa condutora quando lhe é imposta uma corrente elétrica e esta placa encontra-se 

submetida à ação de um campo magnético. Esta situação é ilustrada pelos polos negativo e 

positivo que surgem nas laterais da placa, como na Figura 39.  

 

Figura 39- O efeito Hall (NAVE, 2005?). 

 

Para este projeto foi escolhido o par de encoders magnéticos da Pololu (ver Figura 40-

a), que são dimensionados especialmente para os micromotores escolhido (POLOLU 

CORPORATION, 2014). O componente principal é soldado aos terminais do micromotor 

enquanto o disco magnético é encaixado em seu eixo estendido (ver Figura 40-b).  
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(a) (b) 

Figura 40- Encoders magnéticos da Fabricante Pololu (POLOLU CORPORATION, 2014). 

 

Cada encoder é formado por um componente com dois sensores Hall TLE4946-2K 

defasados de 90º (encoder de quadratura) e um disco magnético de seis polos (três polos norte 

e três polos sul) diametralmente magnetizado, como ilustrado na Figura 41-a. Cada encoder 

possui dois canais de entrada lógica, um para cada sensor Hall, que apresentam nível lógico alto 

quando seu respectivo sensor está sobre um polo norte e nível lógico baixo quando está sobre 

um polo sul. Quando o disco rotaciona, as saídas fornecidas pelos sensores Hall alteram seu 

nível lógico e devido à defasagem de 90º é possível determinar não apenas a velocidade de 

rotação, como também o sentido de rotação do motor, como é ilustrado na Figura 41-b. 

 
 

(a) (b) 

Figura 41- Configuração dos polos magnéticos do encoder e seu sinal de saída. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A resolução deste encoder é de 12 contagens por revolução do eixo do motor (cada 

transição de nível lógico em um dos canais de saída equivale a uma contagem), ou 12 CPR. No 

entanto, devido à redução de 30:1 do motor escolhido, para cada revolução do eixo de saída 

tem-se 30 revoluções do eixo do motor, portanto, a resolução do encoder também é de 360 

contagens por revolução do eixo de saída, ou ainda, uma contagem por grau. 
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Os canais de saída dos encoders devem estar conectados às portas do Arduino Micro 

que ofereçam o recurso de interrupção, para que assim o programa principal em execução no 

microcontrolador seja pausado sempre que a porta receber uma nova contagem dos encoders. 

Isto garante que o cálculo da velocidade angular das rodas esteja correto. 

 

5.7 BATERIA 

Com o intuito de manter massa e dimensões reduzidas no SLC, optou-se por utilizar 

baterias do tipo Li-Po (polímero de lítio) devido à sua alta densidade energética. Podendo, 

assim, fornecer a carga necessária para o robô com uma bateria pequena. 

Para selecionar a capacidade adequada para a bateria levou-se em consideração as 

correntes do circuito eletrônico. A bateria alimentará o microcontrolador e os motores em 

paralelo, assim, a corrente máxima possível consumida será a soma das correntes máximas dos 

motores e a corrente máxima do microcontrolador. A corrente máxima consumida por cada 

motor é de 1.6A (corrente de parada) e a corrente máxima consumida pela porta Vin do Arduino 

Micro é de 200mA. Assim, o consumo máximo possível será de aproximadamente 3.5A. 

Para selecionar a tensão adequada da bateria levou-se em consideração as faixas de 

tensão de operação do microcontrolador e dos motores. A faixa de tensão de alimentação 

recomendada para o Arduino Micro é de 7-12V (ARDUINO STORE, 2013), enquanto a tensão 

máxima (em módulo) a ser aplicada aos motores é de 6V. 

Por fim, para este projeto foi selecionada a bateria Li-Po Turnigy nano-tech de 7.4V e 

capacidade de 300mAh (ver Figura 42).  

 

Figura 42 - Bateria Turnigy nano-tech 7.4V (HOBBYKING, 2021?). 

 

Suas especificações são apresentadas na Tabela 7: 
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Tabela 7 - Especificações da bateria Turnigy nano-tech 

Capacidade: 300mAh 

Tensão: 7.4V 

Descarga: 35C (explosão constante) / 70C 

Peso: 17g 

Dimensões: 44 x 12 x 17 mm 

Fonte: Hobbyking (2021?). 

 

Analisando a taxa de descarga da bateria (C-rate), pode-se deduzir que a mesma é capaz 

de fornecer 10.5A (35 × 0,3) durante aproximadamente 1.7min (60/35) de forma contínua e 

picos de corrente de até 21.0A (0,3 × 70). Dada a corrente máxima possível calculada para o 

circuito do robô, pode-se calcular que a bateria é capaz de fornecê-la por aproximadamente 

5.1min (60 × 0,3/3,5 ). 

A Turnigy nano-tech é uma bateria muito leve e compacta e, apesar de sua tensão 

exceder a tensão nominal dos motores, é possível limitar os sinais PWM para que a tensão 

aplicada aos motores, em módulo, não exceda 6V. Uma outra opção seria adicionar um 

regulador de tensão entre a bateria e os motores.  

5.8 PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (PCI) E CHASSI 

Para o projeto da placa de circuito eletrônico do SLC foi utilizado o software Proteus 

8®. Com o intuito de manter o circuito compacto sem prejudicar seu funcionamento decidiu-se 

por projetar um circuito dupla face, ou seja, um circuito cujas trilhas eletrônicas estarão em 

ambos os lados da PCI. Para isso, escolheu-se como material uma placa de fibra de vidro 

revestida de cobre em ambas as faces (placa dupla face). Além disso, para diminuir a quantidade 

de trilhas, foi projetado um Plano de Terra (Ground Plane) na face inferior do circuito, no qual 

as portas de terra (portas GND) de todos os componentes serão conectadas. 

Os conectores da bateria serão conectados ao circuito por meio de dois pinos machos, e 

assim, os motores serão alimentados em paralelo com o Arduino Micro, enquanto o Arduino 

alimentará todos os outros componentes do circuito, como pode ser visto na Tabela 8. 

 

Tabela 8- Conexões de alimentação do circuito 

Componente Porta Portas de destino 

Bateria Conector positivo 
VM do driver 

Vin do Arduino Micro 

Bateria Conector negativo Plano de Terra 
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Componente Porta Portas de destino 

Arduino Micro 5V 

Vcc do QTR-8A 

Vcc dos QTR-1A 

Vcc dos encoders 

Vcc do driver 

Arduino Micro GND Plano de Terra 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Os sinais de saída analógicos dos sensores IR serão conectados aos canais de entrada 

analógica do Arduino Micro, pois estes canais possuem conversores analógico-digital por 

aproximações sucessivas de 10 bits  de resolução que receberão os sinais analógicos (tensão 

elétrica) e os converterão em valores entre 0 e 1024 que poderão ser utilizados no código do 

programa (ATMEL CORPORATION, 2015) (ARDUINO, 2019). As conexões dos sensores IR 

são apresentadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Conexões Sensores IR / Arduino 

Componente Porta Porta de destino no Arduino 

QTR-8A 2 D8/A9  

QTR-8A 3 D6/A7  

QTR-8A 4 D4/A6  

QTR-8A 5 A5  

QTR-8A 6 A4 

QTR-8A 7 A3 

QTR-1A direito OUT A2 

QTR-1A esquerdo OUT D9/A10 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

As portas de entrada digital do driver serão conectadas às portas digitais do Arduino 

Micro, as portas de entrada de sinal PWM serão conectadas às portas do microcontrolador que 

ofereçam o recurso de PWM, a porta do sinal de espera estará conectada diretamente à 

alimentação de 5V fornecida pelo microcontrolador para que seu nível lógico esteja sempre alto 

(os motores nunca estarão em modo de espera), as portas de saída para os motores irão para os 

encoders. As conexões do driver são apresentadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10- Conexões do módulo TB6612FNG 

Porta do driver Porta de conexão 

AI1 D12 do Arduino 
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Porta do driver Porta de conexão 

AI2 D10 do Arduino 

PWMA D13 do Arduino 

BI1 D5 do Arduino 

BI2 D7 do Arduino 

PWMB D11 do Arduino 

STBY 5V do Arduino 

AO1 M2 do encoder direito 

AO2 M1 do encoder direito 

BO1 M1 do encoder esquerdo 

BO2 M2 do encoder esquerdo 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Os sinais de saída digitais dos encoders serão conectados a pinos do Arduino Micro que 

forneçam a opção de interrupção externa, e seus pinos M1 e M2 serão soldados aos terminais 

de seus respectivos motores. 

 

Tabela 11- Conexões dos Encoders / Arduino 

Componente Porta Porta de destino no Arduino 

Encoder esquerdo OUT A RX 

Encoder esquerdo OUT B TX 

Encoder direito OUT A D2 

Encoder direito OUT B D3 

 Fonte: elaborado pelos autores. 

O circuito desenhado para este projeto pelos autores encontra-se presente nos 

96Apêndice C e Apêndice D deste trabalho, que são os diagramas esquemáticos das ligações 

eletrônicas e o desenho proposto de confecção para PCI dupla face, respectivamente. A 

confecção da PCI poderá ser realizada por diversos método como: fresamento, transferência 

térmica, corrosão química, etc. Para este projeto, recomenda-se o fresamento, devido à precisão 

necessária dada a quantidade de trilhas e ao fato de ser um projeto de placa dupla face. 

A função de chassi do SLC será desempenhada pela própria PCI, uma vez que esta 

confere resistência suficiente para sustentação dos componentes e assim é mantém-se mais leve 

o produto final da fabricação.  

As dimensões máximas da placa, e, portanto, do chassi, são 110mm por 110mm, 

conforme instantâneo obtido da montagem 3D apresentado na Figura 43, e 2mm de espessura. 
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Figura 43- Vista superior da PCI e maiores dimensões 

 

5.9 RODAS 

Para este projeto foram selecionadas as rodas StickyMAX S15 da RoboCore (ver Figura 

44), que são rodas fabricadas com borracha de silicone comercializadas especialmente para 

robôs seguidores de linha de competição e outros robôs leves. Possui alta aderência e resistência 

a rasgos, e são fabricadas pelo processo de degasagem a vácuo, o que minimiza a ocorrência de 

bolhas internas e imperfeições (ROBOCORE, 2021?). 

 

Figura 44 - Roda StickyMAX S15 (ROBOCORE, 2021?). 
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As especificações da roda estão listadas na Tabela 12: 

 

Tabela 12 - Especificações da roda StickyMAX S15 

Diâmetro externo: 32 mm 

Largura: 21 mm 

Furo para eixo: 3 mm 

Material do cubo: Alumínio 6351-T6 

Material do pneu: Borracha de silicone ultra resistente 

Dureza do pneu: 15 Shore-A 

Massa: 23g 

Fonte Robocore (2021?) 



66 

 

 

6 PROJETO BÁSICO 

Este capítulo trata de temas relacionados ao efetivo projeto do robô, desde a estratégia 

de controle aplicada até estimativa de custo para a fabricação. 

Durante o desenvolvimento deste projeto sempre se atentou para manutenção de um 

valor reduzido para a massa do robô, seja através da aquisição de componentes mais leves ou 

através da fabricação de itens em materiais menos densos. A massa total dos componentes é 

apresentada na Tabela 13. Ressalta-se que esta não é uma das limitações de projeto apresentadas 

na seção 6.3. 

Tabela 13- Massa dos componentes 

# Item Quantidade Unidade 
Massa 

unitária (g) 

Massa 

total (g) 

1 
Suporte dos sensores  

óticos 
8,74 cm³ 1,308 10,93 

2 QTR-8A 1 Un. 3,109 3,10 

3 QTR-1A 2 Un. 0,2010 0,40 

4 Microcontrolador 1 Un. 13,0011 13,00 

5 
Motores CC  

de ímãs permanentes 
2 Un. 9,5012 19,00 

6 
Driver para  

motores CC 
1 Un. 2,0013 2,00 

7 Encoders 2 Un. 0,5014 1,00 

8 Bateria 1 Un. 17,0015 17,00 

9 PCI e Chassi 82,59 cm² 0,3316 27,09 

10 Rodas 2 Un. 23,0017 46,00 

11 Mancais para os motores 2 Un. 0,7018 1,40 

12 Parafusos M2x8mm 10 Un. 2,0019 20,00 

13 Porcas 10 Un. 1,3020 13,00 

Massa total do robô 173,91 
Fonte: elaborado pelos autores. 

                                                 
8 (FLYNT, 2019) 
9 (POLOLU CORPORATION, 2009) 
10 (POLOLU CORPORATION, 2013) 
11 (ARDUINO STORE, 2013) 
12 (POLOLU CORPORATION, 2001?) 
13 (USINAINFO, 2017) 
14 (POLOLU CORPORATION, 2014) 
15 (HOBBYKING, 2021?) 
16 (USINAINFO, 2021?) 
17 (ROBOCORE, 2021?) 
18 (POLOLU CORPORATION, 2009) 
19 (USINAINFO, 2016a) 
20 (USINAINFO, 2016b) 
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6.1 CONTROLE 

O sistema de controle adotado para o SLC deste projeto é baseado no sistema descrito 

por Constantino (2020), que, por sua vez, é uma adaptação do sistema descrito pelo Projeto 

Futura, programa para robôs de competição de micromouse (robôs de labirinto) fundado pelo 

IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) no capítulo da IEEE na UCLA 

(Universidade da Califórnia em Los Angeles) (MICROMOUSE, 2014). 

O código de programação elaborado pelos autores e que reflete toda a estratégia de 

controle e pode ser utilizado na placa microcontroladora deste projeto encontra-se no Apêndice 

B. A primeira etapa na atuação do robô é o mapeamento da pista. Nesta etapa o SLC realizará 

uma volta na pista em uma velocidade moderada, coletando informações sobre o trajeto. No 

sistema de controle desta etapa a variável de controle é a posição, que está associada à distância 

entre o centro da pista e o centro do módulo de sensores. A posição pode ser calculada através 

da ponderada das leituras dos sensores frontais. As leituras retornam valores inteiros entre 0 e 

1024, onde superfícies claras equivalem a leituras próximas de 0 e superfícies escuras 

equivalem a leituras próximas de 1024.  

Sejam n a quantidade de sensores IR utilizados, xi a posição associada ao i-ésimo sensor, 

ȳi a sua leitura real e yi a sua leitura adaptada. Logo a posição relativa à linha é: 

𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

 (6.1) 

Onde a leitura adaptada é calculada desta forma: 

𝑦𝑖 = {
�̅�𝑖  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎

1024 − �̅�𝑖 ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎
 

 

A Figura 45 ilustra um exemplo de possíveis leituras do SLC deste projeto e a estimativa 

da posição. Escolheu-se por utilizar seis dos oito sensores disponíveis no módulo QTR-8A e a 

cada um dos seis associou-se índices de posição de forma simétrica ao número 0. Isto é, para o 

sensor 1 foi associada a posição -5, para o sensor 2, a posição -3 e assim sucessivamente. É 

importante ressaltar que as posições não são e nem precisam ser as distâncias físicas reais dos 

sensores, mas elas devem estar igualmente espaçadas assim como as distâncias reais estão e 

devem estar dispostas em um intervalo simétrico (neste caso, de -5 a 5) de modo que a posição 

0 esteja associada ao centro do módulo. 
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Figura 45- Exemplo de possíveis leituras e estimativa da variável posição. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Substituindo estes valores na equação (6.8):  

𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜

=
80 × (−5) + 150 × (−3) + 240 × (−1) + 920 × 1 + 1005 × 3 + 890 × 5

80 + 150 + 240 + 920 + 1005 + 890
 

 

O que resultaria em uma interpretação de que a linha está na seguinte posição 2,2. A 

posição de interesse é 0, pois deseja-se que a linha de trajetória esteja sempre localizada no 

centro do módulo e que seus eixos longitudinais estejam perpendiculares. O diagrama de blocos 

do sistema de controle está ilustrado na Figura 46.  

 

 

Figura 46- Estratégia de controle da etapa de mapeamento. Fonte: elaborado pelos autores. 
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O erro do sistema é calculado a partir da diferença entre o ponto de ajuste e a posição 

obtida pela leitura dos sensores IR. Para a correção do erro, são manipulados os ciclos de 

trabalho de ambos os motores de modo a atribuir uma velocidade rotacional ao SLC. Para isto, 

o erro é inserido em um controlador PD que fornece como saída um valor 𝑝𝑤𝑚𝑅  a ser 

implementado da seguinte forma: 

𝑝𝑤𝑚𝐸 = 𝑝𝑤𝑚𝐵𝑎𝑠𝑒 − 𝑝𝑤𝑚𝑅 (6.2) 

𝑝𝑤𝑚𝐷 = 𝑝𝑤𝑚𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝑝𝑤𝑚𝑅 (6.3) 

Onde 𝑝𝑤𝑚𝐸 e 𝑝𝑤𝑚𝐷 são os valores dos ciclos de trabalho comandados aos motores 

esquerdo e direito, respectivamente, e 𝑝𝑤𝑚𝐵𝑎𝑠𝑒  é um valor base de ciclo de trabalho 

comandado a ambos os motores que garante a translação do SLC. 

Durante a volta de mapeamento o sensor esquerdo lê as marcações à esquerda da pista 

e a contagem dos encoders para cada seção entre marcações é armazenada. Desta forma é 

possível calcular o comprimento de cada segmento de pista e o raio das curvas da trajetória. 

Uma vez que a resolução dos encoders selecionados é de 360 tiques por revolução e que 

o raio das rodas selecionadas é de 16mm, sabe-se que uma contagem de um encoder equivale 

a 2𝜋 ×
16𝑚𝑚

360
= 0.279𝑚𝑚 percorrido pela roda. Assim, o comprimento de cada trecho pode ser 

estimado com razoável precisão a partir da média aritmética das distâncias percorridas por 

ambas as rodas, e as velocidades angulares das rodas podem ser calculadas a partir do intervalo 

de tempo entre duas contagens. 

Em um trecho contendo uma curva de raio 𝑅, como mostrado na Figura 47, seja 𝐷1 a 

distância percorrida pela roda interna à curva, 𝑉1  a sua velocidade linear, 𝐷2  a distância 

percorrida pela roda externa à curva e 𝑉2 a sua velocidade linear. 

 

Figura 47- Trecho de pista com uma curvatura de raio R. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Sabe-se que essas distâncias foram percorridas no mesmo intervalo de tempo Δ𝑡 , 

portanto: 

𝑉1

𝑅 −
𝐿
2

=
𝑉2

𝑅 +
𝐿
2

 (6.4) 

 Multiplicando ambos os lados por Δ𝑡: 

V1Δt

R −
L
2

=
V2Δt

R +
L
2

 

𝐷1

𝑅 −
𝐿
2

=
𝐷2

𝑅 +
𝐿
2

 

Isolando 𝑅 na igualdade: 

𝑅 =
𝐿

2

(𝐷2 + 𝐷1)

(𝐷2 − 𝐷1)
 (6.5) 

  

Os comprimentos dos trechos e os raios serão úteis para determinar os perfis de 

velocidade na segunda etapa.  

Uma vez mapeada a pista, é possível determinar os trechos onde o SLC pode percorrer 

com alta velocidade, onde deve percorrer com baixa velocidade e onde deve frear. A segunda 

etapa consiste em controlar as velocidades translacional e rotacional do robô. Para cada trecho 

da pista serão determinados um perfil de velocidade translacional e um perfil de velocidade 

rotacional. A Figura 48 ilustra um exemplo de perfil de velocidade. 
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Figura 48- Perfil de velocidade para o sistema de controle. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

No geral, trechos sem curvas permitem uma alta velocidade máxima translacional, alta 

aceleração e sua velocidade rotacional é nula. Trechos com curvas exigem uma velocidade 

translacional menor, pouca ou nenhuma aceleração translacional e sua velocidade rotacional é 

não-nula. Estes perfis fornecem os pontos de ajuste das malhas de controle a serem 

implementadas como pode ser visto na Figura 49. Nela,  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑇𝑅   é a velocidade 

translacional real,  𝑟 é o raio das rodas, e  �̇�1 e �̇�2 são as velocidades angulares medidas pelos 

encoders e 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑅𝑅 é a velocidade rotacional real. 

 

Figura 49- Malhas de controle das velocidades translacional e rotacional. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A malha de controle da velocidade translacional é retroalimentada com a velocidade 

translacional real do SLC calculada a partir das velocidades de rotação das rodas, que podem 

ser obtidas pelos dados dos encoders. 
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𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑇𝑅 =
𝑟

2
(�̇�1 + �̇�2) (6.6) 

 Analogamente, a malha de controle da velocidade rotacional pode ser retroalimentada 

pela velocidade rotacional real, pela leitura dos sensores IR ou por uma combinação de ambas. 

A velocidade rotacional real é dada por: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑅𝑅 =
2𝑟

𝐿
(�̇�2 − �̇�1) (6.7) 

Onde 𝐿 é a distância entre as rodas. 

É importante ressaltar que a pista oficial fica à mostra durante a competição, assim, o 

SLC não precisa determinar por si próprio se um trecho da pista é uma curva ou reta, nem se 

uma leitura nos sensores laterais é uma marcação lateral ou um cruzamento. Estas informações 

podem ser inseridas no código do programa em execução no microcontrolador de modo a 

otimizar a performance do robô. 

6.2 IDENTIFICANDO OS PARÂMETROS DO MOTOR  

Nesta seção os parâmetros do motor escolhido serão caracterizados a partir de sua curva 

de desempenho, presente na folha de dados disponibilizada no site do fabricante e apresentada 

na Figura 50. 
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A fim de auxiliar na leitura deste gráfico obtido junto ao fabricante do motor, foram 

traduzidos e substituídos no gráfico as informações apresentadas em texto. Adicionalmente, 

listou-se as variáveis apresentados no gráfico e suas funções na Tabela 14: 

Tabela 14- Tabela auxiliar de variáveis para leitura do gráfico de operação do motor CC. 

Variável Unidade de medida Cor Função 

Velocidade angular  rpm Azul 𝜔(𝜏)  =  1000 −  180𝜏 

Corrente A Vermelho 𝑖(𝜏)  =  0,081 +  0,27𝜏; 

Potência W Laranja Não apresentada 

Eficiência Adimensional Verde Não apresentada 

 

 

Uma vez identificadas as variáveis, faz-se necessário o entendimento de como estes 

gráficos foram construídos. O eixo horizontal representa o torque externo de resistência (carga) 

aplicado ao eixo de saída do motor, mantendo uma tensão elétrica constante de 6𝑉 nos seus 

terminais. A corrente elétrica e a velocidade do eixo de saída são medidas para diversos valores 

de carga, incluindo carga zero. O conjunto de dados obtido é submetido a um ajuste numérico 

para encontrar as retas torque-corrente e torque-velocidade. A partir daí, parâmetros 

importantes como o torque de parada e a corrente de parada são estimados. Além disso, é 

necessário atentar-se ao fato de que a curva de desempenho apresentada na Figura 50 é 

Potência máxima: 1,5 W 

em 2,8 kg.mm 

29% de eficiência 

510 rpm, 0,86A 
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Torque (kg.mm) 

Velocidade sem carga: 1000 

rpm 

Corrente sem carga: 0,068A 

Máxima eficiência: 41% 

em 1.0 kg.mm, 0,89W 

830rpm, 0,36A 

𝜏𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  5,7 𝑘𝑔.𝑚𝑚 

𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  1,6 𝐴 

Figura 50- Gráfico de dados do motor Pololu #2212 (POLOLU CORPORATION, 2019). 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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construída a partir das velocidades do eixo de saída da caixa de redução, não do eixo do motor. 

Portanto, para a determinação correta de alguns parâmetros, é necessário levar em consideração 

a redução do motor em questão.  

Sabendo que os motores escolhidos possuem redução de 29,86:1, pela conservação de 

potência na caixa de redução tem-se: 

𝜏𝑚(𝑡)�̇�𝑚(𝑡) = 𝜏(𝑡)�̇�(𝑡) (6.8) 

Substituindo (4.87) em (6.8): 

τm(t)Nθ̇(t) = τ(t)θ̇(t) 

Isolando o torque do eixo de saída: 

𝜏(𝑡) = 𝑁𝜏𝑚(𝑡)  

𝜏(𝑡) = 29,86𝜏𝑚(𝑡) (6.9) 

 Onde 𝜏 e �̇� são o torque e a velocidade angular do eixo de saída, respectivamente. 

Assim, pode-se reescrever as equações que definem as retas torque-corrente e torque-

velocidade na curva de desempenho em função do torque e velocidade do eixo do motor: 

 

6.2.1 Resistência Interna 

A resistência interna pode ser facilmente medida com o auxílio de um multímetro na 

função de ohmímetro. Porém, também é possível calculá-la a partir das informações da Figura 

50. Considerando o motor em condição de parada, onde o consumo de corrente é máximo e o 

rotor não gira, a equação (4.84) pode ser simplificada como apresentado na equação (6.10). 

𝑉(𝑡) − 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) − 𝐿𝑎

𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑉𝑏(𝑡) = 0 (4.84) 
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𝑉(𝑡) = 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) (6.10) 

 Da Figura 50 sabe-se que para uma tensão constante de 6V a corrente de parada21 é 

1,6A. Substituindo em (6.10) para estimar a resistência interna do motor: 

𝑅𝑎 =
6𝑉

1,6𝐴
  

𝑅𝑎 = 3,75𝛺 (6.11) 

 

6.2.2 Indutância 

A indutância do motor pode ser mensurada com relativa facilidade utilizando um 

multímetro que possua a função de indutímetro. Segundo a fabricante Pololu (2020), todos os 

micromotores de 6V e alta potência por ela fabricados possuem indutância de aproximadamente 

0,6𝑚𝐻 , esta informação está de acordo com o valor medido por Okuyama, Máximo e Pinto 

(2015) para o modelo com redução de 51,45:1. 

 

6.2.3 Coeficiente de Atrito Viscoso 

Desprezando a indutância do motor na equação (4.97): 

𝑉(𝑡) = 𝑘�̇�𝑚(𝑡) + 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) (6.12) 

 Substituindo (4.87) e (4.91) em (6.12): 

𝑉(𝑡) =
𝜏𝑚(𝑡)

𝑖𝑎(𝑡)
𝑁�̇�(𝑡) + 𝑅𝑎𝑖𝑎(𝑡) (6.13) 

Agora, considerando o motor girando livremente, sob uma condição sem carga, em 

tensão constante e substituindo os valores fornecidos pela Figura 50: 

6V =
τm(t)

0,068A
× 29,86 × 1000rpm + 3,75Ω × 0,068A 

                                                 
21 Encontrada na literatura anglófona como stall current, se referindo à corrente que percorre a armadura 

do motor na situação-limite em que o torque gerado não é capaz de vencer a inércia da carga total aplicada ao eixo 

do motor. 
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Reescrevendo a velocidade angular em unidades SI e encontrando o torque produzido pelo 

motor: 

6 =
𝜏𝑚(𝑡)

0,068
× 29,86 × 1000 ×

2𝜋

60
+ 3,75 × 0,068  

𝜏𝑚(𝑡) = 0,000125 𝑁.𝑚 (6.14) 

 Este torque é produzido pelo motor para vencer o atrito que se opõe ao movimento e 

surge devido à presença de uma pequena corrente elétrica que atravessa a armadura quando o 

motor gira livremente. Esta corrente é chamada de corrente livre 22. 

Substituindo 6.18 em 6.4 tem-se: 

𝜏𝑚(𝑡) − 𝑏𝑁�̇�(𝑡) = 𝐽𝑁�̈�(𝑡) (6.15) 

Para o motor girando livremente não há mais aceleração, pois este se encontra em sua 

velocidade máxima, assim: 

𝜏𝑚(𝑡) = 𝑏𝑁�̇�(𝑡) (6.16) 

Substituindo o torque encontrado em (6.14) e a velocidade fornecida pela Figura 50: 

0,000125 = 𝑏 × 29,86 × 1000𝑟𝑝𝑚 ×
2𝜋

60
 (6.17) 

Isolando para encontrar o coeficiente de atrito viscoso: 

𝑏 = 3,99 × 10−8 𝑁.𝑚. 𝑠/𝑟𝑎𝑑 (6.18) 

Dado seu baixo valor, é justificável desprezar o coeficiente de atrito viscoso no modelo 

matemático. 

 

6.2.4 Constante k do Motor 

No desenvolvimento do item anterior foi calculado o valor numérico do torque 

produzido pelo motor quando este está girando livremente. Além disso, sabe-se pela Figura 50 

                                                 
22 Termo encontrado na literatura anglófona como no-load current. 
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o valor da corrente elétrica que atravessa sua armadura sob esta condição. Substituindo estes 

valores na equação (4.91),  pode-se calcular a constante 𝑘 do motor: 

𝑘 =
𝜏𝑚(𝑡)

𝑖𝑎(𝑡)
 

𝑘 =
0,000125 𝑁.𝑚

0,068𝐴
  

𝑘 = 1,84 × 10−3 𝑁.𝑚/𝐴 (6.19) 

6.3 REGRAS DA COMPETIÇÃO WINTER CHALLENGE 

Para a disputa é construída uma pista de competição na cor branca sobre uma superfície 

preta, desenvolvida a partir de trechos de retas, arcos de circunferência e cruzamentos, como 

pode ser visto na Figura 51: 

. 

 

Figura 51- Pista de competição dos seguidores de linha 

Fonte: (MINERVABOTS, 2016). 

 

Esta pista, que possui no máximo 60m, segundo regra estabelecida pela RoboCore 

(2016), é revelada para as equipes apenas após o início da competição. Em seguida, para que 

as equipes avaliem o funcionamento de seus robôs e coletem o máximo de informações a 

respeito do percurso para, a partir destes dados, melhorarem o desempenho de seus robôs, a 

pista é liberada para uma fase de testes. De forma geral, no que diz respeito à modalidade dos 

seguidores de linha, cada dia de competição é dividido em duas metades – sendo de 3 dias para 

a Winter Challenge e IronCup. A primeira metade é reservada para a fase de testes, enquanto a 



78 

 

 

outra é destinada às tomadas de tempo. Cada seguidor tem o direito a três tomadas de tempo 

por dia de competição e será considerado o menor tempo alcançado em todas as tentativas. O 

seguidor que completar o percurso no menor tempo é o vencedor. 

Segundo as regras, o seguidor de linha deve respeitar as dimensões máximas de 250mm 

de comprimento, 250mm de largura e 200mm de altura e não pode possuir nenhum mecanismo 

de sucção que aumente sua força normal em relação ao solo. A pista possui marcações brancas 

à direita e à esquerda do percurso. As marcações à direita indicam o início e fim do percurso e 

estarão presentes em um trecho de reta do trajeto determinando a “área de partida e chegada” 

(Figura 52), onde o robô deverá iniciar e finalizar sua volta.  

 

Figura 52- Marcações à direita e a área de partida e chegada (ROBOCORE, 2016). 

 

As marcações à esquerda estarão presentes nos pontos onde houver alteração da 

curvatura do percurso (Figura 53). O corpo do robô deverá permanecer sempre sobre a linha 

branca, caso contrário, a volta será desconsiderada e não haverá registro de tempo. O tempo da 

volta começará a ser contado assim que o corpo do robô alcançar a marcação de “partida” e 

será pausado quando o mesmo atravessar completamente a marcação de “chegada”. Após 

completar sua volta, o robô deve permanecer parado por 10s dentro da “área de partida e 

chegada” para completar sua validação. 

 

Figura 53- Marcações à esquerda da linha (ROBOCORE, 2016). 
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Como pôde-se notar, as regras são majoritariamente relacionadas aos robôs em 

atividade, ao passo que as restrições impostas se referem às dimensões e a um possível 

dispositivo de aderência ao solo via sucção. 

Para este projeto não foi desenvolvido um dispositivo que infringisse a regra de 

aderência ao solo e as dimensões de largura, comprimento e altura não ultrapassam as 

limitações. As dimensões da montagem são 135mm de comprimento, 157mm de largura e 

32mm de altura, como é ilustrado na Figura 54. 

Figura 54- Dimensões de largura e comprimento do robô. Fonte: elaborado pelos autores. 

6.4 ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO 

Por haver a disponibilidade de realização de serviços necessários à fabricação do robô 

em laboratórios internos à Universidade, estes custos foram omitidos do orçamento do projeto. 

Estes serviços são a impressão 3D do suporte dianteiro e transposição da trilha eletrônica para 

a PCI dupla face. Estes serviços podem ser previamente acordados com os Laboratório 

Multiusuário De Inovação E Prototipagem Makerspace L3D UFF e o Laboratório de Antenas 

e Propagação (LAPROP-UFF), respectivamente. 

Os demais custos como aquisição dos itens e os respectivos fretes com destino à Escola 

de Engenharia estão listados na Tabela 15. O fator de conversão do dólar utilizado foi de R$ 

5,27, conforme disponibilizado em função da ferramenta Google Sheets para o dia 14/05/2021. 

Os itens dos quais os fretes estão relacionados foram precificados na mesma loja virtual, sendo, 

portanto, cobrado um frete único. Para os itens da Pololu [1], o preço do frete está apresentado 
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embutido no custo dos motores e para os itens da Usinainfo [2] o preço do frete está apresentado 

embutido no custo do controlador dos motores. Paras o Microcontrolador foi calculada a média 

de custo de três ofertas em sítios eletrônicos. 

Tabela 15- Preços estimados para os componentes do projeto. 

# Item Preço (US$) 

Preço dos 

componentes 

montados (R$) 

Frete incluso 

1 
Suporte dos sensores 

óticos 
- - N/A 

2 QTR-8A 9,9523 52,46 Sim [1] 

3 QTR-1A 4,2524 22,41 Sim [1] 

4 Microcontrolador - 54,2625 Sim 

5 
Motores CC de ímãs 

permanentes 
18,9526 331,34 Sim [1] 

6 Driver para motores CC - 66,8127 Sim [2] 

7 Encoders 8,9528 47,18 Sim [1] 

8 Bateria 4,829 25,31 Não 

9 PCI e Chassi - 34,9030 Sim [2] 

10 Rodas 54,1831 Sim 

11 Mancais para os motores 4,9932 26,30 Sim [1] 

12 Parafusos M2x8mm - 4,7833 Sim [2] 

13 Porcas - 3,7134 Sim [2] 

Custo total 723,58 

Fonte: elaborado pelos autores. 

23 (POLOLU CORPORATION, 2008) 
24 (POLOLU CORPORATION, 2013) 
25 (VIDA DE SILÍCIO, 2017) 
26 POLOLU CORPORATION, 2001?) 
27 (USINAINFO, 2017) 
28 (POLOLU CORPORATION, 2014) 
29 (HOBBYKING, 2021? 
30 (USINAINFO, 2021?) 
31 (ROBOCORE, 2021?) 
32 (POLOLU CORPORATION, 2009) 
33 (USINAINFO, 2016a) 
34 (USINAINFO, 2016b) 
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7 CONCLUSÕES 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, tornou-se evidente o fato de que o robô 

seguidor de linha, embora pareça simples à primeira vista, trata-se de um sistema de 

considerável complexidade que dialoga simultaneamente com diversas áreas das ciências 

exatas. Por isto, se fez necessária uma extensa abordagem teórica a fim de consolidar o pleno 

entendimento de todo o funcionamento do robô. 

Além disso, notou-se que na literatura atual o estudo da influência dos inúmeros 

parâmetros do sistema (tanto as características geométricas do robô, quanto as características 

elétricas do motor CC) no comportamento final do seguidor de linha ainda não é amplamente 

explorado. Assim, decidiu-se incluir neste trabalho os modelos dinâmicos do robô móvel de 

direção diferencial e dos motores CC, a fim de pavimentar o caminho que possa ser seguido 

por trabalhos semelhantes. Com o desenvolvimento deste trabalho pôde-se notar a relevância 

da produção acadêmica literária pelas equipes de competição para a consolidação do 

conhecimento dentro das equipes. Esta é uma forma consagrada para evidenciação dos 

processos realizados para posterior consulta por novos integrantes e assim haver uma contínua 

melhoria dos robôs – se distanciando de uma zona de amadorismo e empirismo em direção a 

uma zona de vanguarda na geração de um portfólio na área de robótica. 

O robô projetado atende com êxito aos objetivos principal e secundários deste trabalho, 

contemplando estudos da esfera mecânica, eletrônica e de controle, além de apresentar sua 

massa e dimensões dentro do esperado e atender às regras da competição de referência. Todos 

os componentes selecionados foram detalhados, suas escolhas justificadas e a estratégia de 

controle foi devidamente apresentada. Há componentes de origem internacional e o valor final 

de R$ 723,58 apesar de ser bem acima dos projetos anteriores, pode servir de parâmetro na 

busca por patrocinadores. Por fim, o circuito eletrônico e a modelagem 3D desenvolvida não 

indicam qualquer empecilho para que o projeto seja construído. 

7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como primeira proposta para trabalhos futuros, seria de grande valor a efetiva 

construção do protótipo projetado, com os materiais e componentes descritos e então levá-lo a 

competir. 

Sugestões de melhorias no projeto são: 
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I) O desenvolvimento de um modelo matemático unificado, que acoplasse modelo

dinâmico dos motores CC ao modelo dinâmico do robô móvel de direção diferencial. Este 

acoplamento traria uma otimização o sistema de controle descrito, tornando possível o cálculo 

dos ganhos ideais para o controlador PD, quanto para o desenvolvimento de outros sistemas de 

controle mais robustos. Para isto, recomenda-se validar experimentalmente os modelos 

dinâmicos usando-se os mesmos motores CC selecionados e o protótipo físico do robô, a fim 

de obter dados que considerem as contribuições de atritos internos e de rolamento das rodas. 

II) Redistribuição dos dispositivos eletrônicos no chassi a fim de reduzir as dimensões

deste para no máximo 100mm de comprimento e 100mm de largura. Esta sugestão é devida às 

dimensões comerciais das placas de fibra de vidro serem 100x100mm, 100x150mm e 

100x200mm. A manutenção das dimensões do chassi dentro do limite de 100mm levaria a um 

desperdício nulo de material e, portanto, à redução de custo de fabricação.  

III) Realizar um estudo comparativo entre o desempenho do robô utilizando a técnica

PID e quando utilizando a lógica Fuzzy a fim de aprimorar o controle da posição relativa do 

robô à linha. 

IV) Aprimoramento da estratégia de controle através de simulações de percurso usando

os softwares CoppeliaSim® e Matlab®. 

V) Aplicação de técnicas de inteligência artificial para interpretação dos dados obtidos

de simulações numéricas e ajuste dos coeficientes do controlador PID e melhor definição dos 

perfis de velocidade da pista. 

VI) Realizar um estudo comparativo entre o desempenho do robô quando utilizando

uma placa Arduino® e quando utilizando uma placa Raspberry Pi® a fim de verificar a 

velocidade de processamento e envio dos dados. 

VII) Realizar um estudo comparativo entre a performance de um robô seguidor de linha

que tenha seu sensoriamento executado através de sensores infravermelho (como este trabalho) 

e o mesmo robô com sensoriamento através de visão computacional. 

VIII) Utilização de módulos específicos da Arduino® (bluetooth, wi-fi e outros) para

telemetria de dados como velocidade de rotação das rodas, velocidade translacional do robô, 

corrente que atravessa os motores e a leitura dos sensores infravermelhos durante a competição. 
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APÊNDICE A. DESENHOS TÉCNICOS 

A.1 DESENHO TÉCNICO DO CHASSI





A.2 DESENHO TÉCNICO DO SUPORTE DOS SENSORES





 

 

APÊNDICE B. CÓDIGO DE OPERAÇÃO 

1 
#include <QTRSensors.h>         //inclui 
biblioteca dos sensores IR 

2  

3 
#define PWMA 13                 //definição das 
portas da Ponte H      

4 #define PWMB 11 

5 #define AIN1 12 

6 #define AIN2 10 

7 #define BIN1 5 

8 #define BIN2 7 

9 
#define encDir_A 2              //definição de 
portas dos encoders 

10 #define encDir_B 3 

11 #define encEsq_A 0 

12 #define encEsq_B 1 

13  

14 
#define Sensor_Direita  A2      //definição dos 
sensores IR laterais 

15 #define Sensor_Esquerda A10 

16  

17 #define num_sensores            6                    

18 #define amostra_sensores        4                    

19 
#define EMITTER_PIN             
QTR_NO_EMITTER_PIN   

20  

21 float posicao = 0; 

22 float setpoint_posicao = 0; 

23 int contagem_dir = 0; 

24 int contagem_esq = 0; 

25 unsigned long tempo = 0; 

26 unsigned long tempoant = 0; 

27 
unsigned long Deltat1 = 0;         //intervalo de 

tempo entre contagens 

28 unsigned long Deltat2 = 0; 

29 
float omega1 = 0;                  //velocidades 

angulares 

30 float omega2 = 0; 

31 
const float distanciaCont = 0.279;//distância 

percorrida em uma contagem em mm 

32 
const float R = 16;                //raio da roda em 

mm 

33 float distDir = 0; 

34 float distEsq = 0; 

35 int derivativo = 0;  

36 int proporcional = 0;  

37 int correcao = 0;  

38 int ult_proporcional = 0; 

39 int leituraDir=0; 

40 int leituraEsq=0; 

41 int marcacoesDir = 0; 

42 int bandeira_1 = 0; 

43 int marcacoesEsq = 0; 

44 int marcacoesEsq_antes = 0; 

45 int bandeira_2 = 0; 

46 int total_marcacoesDir = 2; 

47 int bandeira_3 = 0; 

48 int contagem_trecho = 0; 

49 int curva[3] = {1,2}; 

50 float Raio = 0;                   //raio da curva 

51 float LarguraSLC = 1100; 

52 float VelT = 0; 

53 float VelR = 0; 

54 float setpoint_VelT = 0; 

55 float setpoint_VelR = 0; 

56 int Volta = 0; 

57 float Matriz_Dist_Raio[3][2] = { 

58 
  {1,0},{1,0},{1,0}};         //matriz de distâncias 

percorridas e raios 

59  

60 int pwmBase = 100;           

61 int pwmR = 0; 

62 float KpVELT = 1;              //ganhos do PD 

63 float KdVELT = 0; 

64 float KpPOS = 1; 

65 float KdPOS = 0; 

66  

67 

QTRSensorsAnalog qtra((unsigned char[]){9, 
7, 6, 5, 4, 3}, num_sensores, 

amostra_sensores, EMITTER_PIN); 

68   unsigned int sensorValues[num_sensores];  

69  

70 
void calibracao(){                     //calibra os 

sensores 

71   for (int i = 0; i < 400; i++) { 

72     qtra.calibrate(); 

73   } 

74 } 

75  

76 void setup() { 

77   pinMode(Sensor_Direita, INPUT); 

78   pinMode(Sensor_Esquerda, INPUT); 

79   pinMode(encDir_A, INPUT_PULLUP); 

80   pinMode(encDir_B, INPUT_PULLUP); 

81   pinMode(encEsq_A, INPUT_PULLUP); 

82   pinMode(encEsq_B, INPUT_PULLUP); 

83 
  
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encDir_A), 
SomaContagem_Dir, CHANGE); 



84 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encDir_B), 
SomaContagem_Dir, CHANGE); 

85 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encEsq_A), 
SomaContagem_Esq, CHANGE); 

86 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encEsq_B), 
SomaContagem_Esq, CHANGE); 

87   pinMode(AIN1, OUTPUT); 

88   pinMode(AIN2, OUTPUT); 

89   pinMode(PWMA, OUTPUT); 

90   pinMode(BIN1, OUTPUT); 

91   pinMode(BIN2, OUTPUT); 

92   pinMode(PWMB, OUTPUT); 

93   calibracao(); 

94 } 

95 

96 
long LinhaBranca() {                   //estima a 

posição da linha branca 

97 
  int posicao = qtra.readLine(sensorValues, 

true, true); 

98   posicao = map(posicao, 0, 5000, -5, 5); 

99   return posicao; 

100 } 

101 

102 

void SomaContagem_Esq() 

{   //incremento da contagem dos 
encoders 

103   contagem_esq++; 

104   Deltat1 = millis()-Deltat1; 

105 } 

106 

107 void SomaContagem_Dir() { 

108   contagem_dir++; 

109   Deltat2 = millis()-Deltat2; 

110 } 

111 

112 
//função para realizar leituras de marcações 
laterais 

113 

114 
void leituraMarcacoes(int lado, int bandeira, 
int total){ 

115   if (lado>700 && bandeira == 1){ 

116     total++; 

117     bandeira = 0; 

118   } 

119   else if (lado<200 && bandeira == 0){ 

120     bandeira = 1; 

121   } 

122 } 

123 

124 //Função para verificar se um trecho é curva 

125 

126 boolean VerificaCurva(int segmento) { 

127   for (int i = 0; i < 3; i++) { 

128     if (curva[i] == segmento) { 

129       return true; 

130       } 

131   } 

132   return false; 

133 } 

134 

135 //Função para calcular o raio de uma curva 

136 void CalculaRaio(){ 

137 
  Raio = 
(totalCont_dir+totalCont_esq)/(totalCont_dir-
totalCont_esq); 

138   Raio *= LarguraSLC; 

139   Raio /= 2; 

140 } 

141 

142 //etapa de mapeamento de pista 

143 void Mapeamento(){ 

144   leituraDir = analogRead(Sensor_Direita); 

145   leituraEsq = analogRead(Sensor_Esquerda); 

146 
  leituraMarcacoes(leituraDir, bandeira_1, 
marcacoesDir); 

147 
  leituraMarcacoes(leituraEsq, bandeira_2, 
marcacoesEsq); 

148   if (marcacoesEsq > marcacoesEsq_antes) { 

149     totalCont_esq = contagem_esq; 

150     totalCont_dir = contagem_dir; 

151     contagem_esq=0; 

152     contagem_dir=0; 

153 
    Matriz_Dist_Raio[marcacoesEsq_antes][0] = 
distanciaCont*(totalCont_esq+totalCont_dir)/2;  

154 //cálculo da distância percorrida 

155     if (VerificaCurva(contagem_trecho)){ 

156       CalculaRaio(); 

157 
      Matriz_Dist_Raio[marcacoesEsq_antes][1] 

= Raio; 

158     } 

159     contagem_trecho++; 

160     marcacoesEsq_antes = marcacoesEsq; 

161    corrida(); 

162   } 

163 } 

164 

165 //funções para comandar os motores com PWM 

166 void MotorEsq(int value) { 

167   if (value >= 0) { 

168     digitalWrite(AIN1, HIGH); 

169     digitalWrite(AIN2, LOW); 

170   } else { 



 

 

171     digitalWrite(AIN1, LOW); 

172     digitalWrite(AIN2, HIGH); 

173     value *= -1; 

174   } 

175   analogWrite(PWMA, value); 

176 } 

177  

178 void MotorDir(int value) { 

179   if (value >= 0) { 

180     digitalWrite(BIN1, LOW); 

181     digitalWrite(BIN2, HIGH); 

182   } else { 

183     digitalWrite(BIN1, HIGH); 

184     digitalWrite(BIN2, LOW); 

185     value *= -1; 

186   } 

187   analogWrite(PWMB, value); 

188 } 

189  

190 void Motores(int esquerdo, int direito) { 

191   MotorEsq(esquerdo); 

192   MotorDir(direito); 

193 } 

194  

195 
//Função para implementar o PID e calcular 
correção 

196 
long PID(float variavel, float setpoint, float KP, 
float KD) 

197  

198   proporcional = variavel - setpoint; 

199   derivativo = proporcional - ult_proportional; 

200   ult_proporcional = proporcional; 

201 
  int correcao = (proporcional * KP) + 

(derivativo * KD); 

202   return correcao; 

203 } 

204 
//função-base que comanda o SLC durante a 
corrida 

205 void corrida() { 

206   LinhaBranca(); 

207 
  pwmR = PID(posicao, setpoint_posicao, 
KpPOS, KdPOS); 

208   if (bandeira_3==1){ 

209     omega1 = distanciaCont/Deltat1; 

210     omega2 = distanciaCont/Deltat2; 

211     VelT = (omega1 + omega2)*R/2; 

212 //calcula a velocidade translacional real 

213 
    pwmBase = PID(VelT, setpoint_VelT, 
KpVELT, KdVELT); 

214   } 

215 
  Motores(pwmBase - pwmR, pwmBase + 
pwmR); 

216   if (marcacoesDir == total_marcacoesDir){  

217     Volta++; 

218 
//verifica se o SLC já leu a marcação de fim de 
pista 

219   } 

220 } 

221  

222 //função principal que atua em loop 

223 void loop() { 

224   if (Volta==0){ 

225     mapeamento(); 

226   } 

227 
//verifica se a volta de mapeamento foi 
realizada  

228   else if (Volta==1 && bandeira_3==0){ 

229 
//comanda para que o SLC siga em frente até 
ficar entre as duas marcações à direita e 
permaneça parado por 12000ms (12s). 

230     tempoant = millis(); 

231     for (tempo < 2000){ 

232       tempo = millis() - tempoant; 

233       corrida(); 

234     } 

235     Motores(0,0); 

236     delay(12000);  

237     bandeira_3 == 1; 

238     Deltat1 = millis(); 

239     Deltat2 = millis(); 

240     }    

241 //inicia a volta otimizada 

242   else if (Volta==1 && bandeira_3==1){  

243     contagem_dir = 0; 

244     contagem_esq = 0; 

245     marcacoesEsq = 0; 

246     marcacoesDir = 0; 

247     marcacoesEsq_antes=0; 

248     contagem_trecho = 0; 

249     corrida(); 

250   } 

251   else { 

252     tempoant = millis(); 

253     for (tempo < 2000){ 

254       tempo = millis() - tempoant; 

255       corrida(); 

256     } 

257 //comanda que o SLC pare 

258     Motores(0,0); 

259   } 

260 } 



APÊNDICE C. DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DOS 

CIRCUITOS ELETRÔNICOS 

Esquemático do circuito eletrônico de conexão entre o microcontrolador e os encoders: 

Para simplificação, os motores foram suprimidos e os terminais de cada um estão 

representados como M1 e M2 presentes nos encoders. 



 

 

Esquemático do circuito eletrônico entre o microcontrolador e o driver de motores 

(ponte H): 

 

Esquemático do circuito eletrônico entre o microcontrolador e o módulo de sensores 

frontal e os sensores laterais: 

 



APÊNDICE D. PROPOSTA DE TRILHAS PARA PLACA 

DE CIRCUITO IMPRESSO 

As propostas de trilha abaixo são invertidas longitudinalmente, i.e., no robô o canto 

superior esquerdo da trilha orientada para cima fica acima do canto inferior esquerdo da trilha 

orientada para baixo. Nestas propostas de trilha o robô está orientado para a direita. 

Trilha a ser traçada na face orientada para cima: 

Trilha a ser traçada na face orientada para baixo: 



APÊNDICE E. MODELAGEM 3D 

Abaixo são apresentadas as vistas ortogonais e isométrica do modelo 3D confeccionado 

no software Solidworks®. 






	Blank Page

