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À esquerda da imagem, temos um sensor infravermelho sobre uma superfície reflexiva. O sensor emite luz infravermelha, 
esta luz reflete no material e retorna para o receptor, que a identifica e a transforma em uma grandeza elétrica.

Já à direita, temos a emissão de luz infravermelha em uma superfície não reflexiva. A luz não retorna ao receptor, pois é 
absorvida pela superfície. Assim é possível ao sensor detectar diferentes materiais, como por exemplo uma fita preta ou um 
piso branco.
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Sensor Smart Seguidor de Linha

2. Funcionamento
O Sensor Smart Seguidor de Linha Uno 1.0 possui transmissores e receptores de luz infravermelha, que permitem que o 
sensor determine os valores das intensidades de reflexão dos materiais em diversos pontos.

Na ilustração abaixo, temos o princípio de funcionamento do sensor sobre duas superfícies de intensidades de reflexão 
diferentes:

1. Introdução
Os sensores seguidores de linha são sensores que detectam as diferentes intensidades de reflexão da luz nos 
materiais. São muito usados para detectar linhas ou bordas com intensidades de reflexão diferentes da 
superfície onde estão colocados. 

Intensidade de reflexão é a capacidade que um material possui de refletir luz.

Luz IR refletida pela superfície reflexiva Luz IR absorvida pela superfície não reflexiva

Emissor Receptor Emissor Receptor

Por abordar o conceito de Sensor Smart, o Seguidor de Linha Uno 1.0 reconhece e processa todas as informações obtidas 
por seus sensores infravermelhos e as salva em registradores (variáveis) próprios, os quais podem ser acessados pelo 
controlador através do protocolo de comunicação SMARTUNO. 

Estes registradores equivalem a variáveis do tipo unsigned char, ou seja, podem assumir valores de 0 à 255.

IR1 IR2 IR3 IR4 IR1

O Sensor Seguidor de Linha UNO possui cinco conjuntos de emissores e 
receptores de luz infravermelha QRE1113GR, distantes 12mm entre si. Esta 
distância permite usar fitas isolantes de tamanho padrão como linha para 
detecção.

5 x QRE1113GR

2550

Superfície 
Muito Refletiva

Superfície 
Pouco Refletiva
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3. Montagem do Sensor no Robô UNO

01 Sensor Seguidor de Linha
02 Parafusos 3x20mm
02 Espaçadores 12mm
02 Porcas

A maneira padrão de se montar o sensor Seguidor de Linha é fixando-o na parte inferior do bumper dianteiro do robô UNO.

Para prender o sensor no robô não é necessário desmontar nenhuma parte do robô. Prenda o sensor usando dois parafusos 
de 20mm e duas porcas. Primeiro coloque-os com as mãos, e depois aperte com a chave sextavada. Não esqueça dos 
espaçadores de 12mm entre o sensor e o bumper.

Observe que existem vários furos no bumper para posicionamento de sensores. Utilize somente os dois furos mostrados na 
figura à direita. Tome cuidado com a orientação do sensor, com os emissores e receptores de infravermelho apontando para 
o chão.

Espaçadores
12 mm

Emissores e
Receptores IR

para baixo

Conector e DIP
 para cima
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4. Conexões

Por padrão, ligue o fio marrom sempre no pino GND, tanto do sensor quanto do controlador

Fio Marrom

Pino GND

Insira o conector do 
cabo até a base dos pinos

Como todo Sensor Smart Uno, o Seguidor de Linha pode ser conectado à qualquer uma das portas de comunicação 
Sensores Smart do controlador Uno. Para conectarmos o sensor no controlador, usamos o cabo com 4 vias fornecido junto 
com o sensor. Este cabo, além de alimentar o sensor, também fornece as vias de comunicação entre o controlador e o sensor. 
Observe sempre o sentido da conexão do cabo, pois o pino GND do sensor deve ser ligado no pino GND das portas Sensor 
Smart do controlador, assim como os pinos 5V, Data e Clock devem ser conectados entre si.

5. LED Indicador
O Sensor Smart Seguidor de Linha possui um LED indicador azul na sua parte frontal. No momento em que o sensor é 
alimentado, o LED começa a piscar indicando que o sensor está ligado e funcionando. O LED pisca mais rápido quando o 
programa do robô UNO configura o sensor para gerar algum tipo de interrupção.

O LED indicador também pode ser desabilitado, embora o sensor continue funcionando 
normalmente. Esta opção é útil para economia de baterias. Consulte a seção 8. Comandos de 
configuração e acesso para verificar como habilitar e desabilitar o LED indicador.

Clock
Data
5V
GND

Clock
Data

5V
GND

Insira o conector do 
cabo até a base dos pinos

Fio Marrom

Pino GND



Todos os Sensores Smart trabalham comunicando-se com o controlador UNO via protocolo SMARTUNO. Neste protocolo, 
os periféricos (sensores e módulos) possuem tipos e endereços pré-determinados. O valor do tipo é fixo e vêm configurado 
de fábrica, variando seu valor de acordo com o modelo do periférico. Já o endereço pode assumir valores entre 0 e 255 e pode 
ser configurado pelo usuário.

O tipo e o endereço permitem o acesso individual ao sensor, independente da porta 
Sensores Smart do controlador que esteja conectado. Ao enviarmos requisições ou 
comandos de configuração, devemos informar o endereço do sensor que deve receber as 
informações.

O valor do endereço é definido pelo estado da chaves do DIP switch do sensor:
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6. Configuração do Endereço

DIP EndereçoChaves

09

10

11

12

13

14

15

08

DIP EndereçoChaves

01

02

03

04

05

06

07

Valor da 
memória

Sempre que for alterar o endereço do sensor, desligue o robô ou desconecte o cabo do sensor.

Quando configuramos o endereço para o valor da memória (todas as chaves desligadas), o sensor busca na sua memória 
EEPROM o valor do seu endereço. Este endereço vem configurado de fábrica com o valor 255. Ou seja, quando desligamos 
todas as chaves do DIP do sensor ele assume o endereço 255.

Para alterar o valor do endereço armazenado na memória devemos usar os blocos de comando específicos para 
configuração dos Sensores Smart no Studio UNO. A seção 9. Alterando o Endereço da Memória explica todos os passos 
para mudar o endereço salvo na memória do sensor.
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7. Usando o sensor no Studio UNO
Agora que o sensor Seguidor de Linha já está montado e configurado, podemos usa-lo em nossos programas no Studio 
UNO. Para isso, temos que informar ao Studio UNO o tipo e o endereço do sensor que vamos usar, para assim, termos 
acesso aos blocos de comando específicos do sensor. Sempre que criamos um programa novo, devemos adicionar os 
sensores que iremos usar.

Selecione o nível 2 da linguagem (avançado) no Studio 
UNO.

Após, selecione a categoria  e clique no 
botão Adicionar um Sensor.

Sensores Smart

Na janela Sensor Smart que aparece, selecione o tipo do 
sensor: Seguidor.

No campo Endereço digite o número do endereço do 
sensor a ser adicionado. Neste exemplo, usaremos o 
endereço 1.

Por último, clique no botão OK para confirmar.

1

2

3

Não esqueça de configurar o sensor Seguidor de Linha 
no robô para o endereço 1, ligando apenas a chave 1.

O bloco que dá acesso as leituras atuais do sensor 
Seguidor de Linha fica disponível na paleta de blocos. 
Podemos usar o bloco como qualquer outro bloco de valor 
do Studio UNO.

Sempre que usar o bloco, selecione o endereço do sensor 
no menu do bloco:                            .

escolha de qual dos emissores/ 
receptores IR você quer o valor da leitura:

Lembre-se que o valor retornado refere-se à 
quantidade de luz refletida pela superfície e que 
este valor é do tipo unsigned char.

Pronto! O Sensor Seguidor de Linha foi adicionado ao 
Studio UNO. Agora vamos fazer um programa que o utilize.

No segundo menu, 
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Exemplo 1
Monte o programa conforme a imagem ao lado. Compile e 
grave o programa no seu robô Uno.

Este programa ficará escrevendo no display o valor do IR3 
(emissor/receptor do meio). Como o tipo retornado pelo 
bloco é unsigned char, seu valor pode variar de 0 à 255.

O valor que será escrito no display corresponde à 
intensidade da reflexão da superfície. Quanto maior a 
intensidade de reflexão do material, maior será o valor 
mostrado no display.

Devido a interferências da luz ambiente, é normal que os 
valores mínimos e máximos não cheguem a 0 e 255. Na 
prática, geralmente estes valores ficam em 3 e 150.

Execute o programa no seu robô UNO e o coloque sobre superfícies de diferentes materiais. O display mostrará a 
intensidade da reflexão do material sob o sensor. Observe que materiais parecidos ou da mesma cor às vezes possuem 
valores de refletividade bastante diferentes.

Agora vamos criar um programa que faça o robô UNO seguir o caminho determinado por uma linha. Podemos fazer o robô 
seguir uma linha usando apenas 1 emissor/receptor IR. Para melhorarmos o desempenho, a velocidade e o traçado 
devemos usar 2 ou até mesmo 3 emissores/receptores IR. Para detectarmos cruzamentos ou derivações em caminhos de 
um labirinto, por exemplo, usamos 5 emissores/receptores IR.

Neste programa vamos fazer uma versão básica de um seguidor de linha usando 2 emissores/receptores IR do sensor: IR2 e 
IR4. Para isso, devemos programar o robô para avaliar três situações:

1 32
Inicialmente, o robô deve ser colocado sobre uma superfície clara, com a frente direcionada para a linha, como na imagem 1 
mostrada acima, para obter os valores de referência. Nesta situação o robô deve andar para frente até encontrar a linha. 
Quando o emissor/receptor da direita (IR4) detectar a linha (imagem 2), o robô deve fazer uma curva a direita para voltar a 
seguir a linha. Do mesmo modo, se o emissor/receptor da esquerda (IR2) detectar a linha (imagem 3), a curva deve ser para a 
esquerda.

Crie um novo arquivo no Studio UNO e adicione um sensor 
do tipo Seguidor com endereço 1. Verifique se o sensor 
Seguidor do seu robô está configurado com o endereço 1.

Também crie duas variáveis do tipo unsigned char com os 
nomes: direito e esquerdo. Elas guardarão o valor de 
referência dos emissores/receptores IR2 e IR4.

Em seguida, arraste os blocos conforme a imagem ao lado, 
para a sua . Eles inicializam as variáveis 

 e  com o valor atual dos sensores IR2 e 
IR4 subtraídos de um offset de valor 10. Assim, todos os 
valores de reflexividade menores que a leitura inicial 
menos 10, serão tratados como a linha preta.

rotina principal 
direito esquerdo



www.robouno.com.br

Após os comandos de inicialização das variáveis, arraste e 
encaixe um bloco . E abaixo 
dele, coloque um bloco . Assim, o robô UNO 
configurará o offset de leitura, começará a andar para 
frente e entrará em um laço.

Neste laço, o robô deve ficar monitorando a leitura do 
sensor Seguidor para tomar a decisão sobre qual manobra 
deve realizar para manter a trajetória da linha. Lembre-se 
que as variáveis direito e esquerdo guardam o valor de 
referência. Para testarmos se o sensor está sobre a linha 
ou não, usamos os seguintes comandos:

acione motores para frente
sempre

Ou seja, sempre que a leitura atual do emissor/receptor selecionado for menor que o valor da variável correspondente, 
significa que a reflexão de luz do material sobre o qual o sensor está é menor do que a inicial, portanto podemos dizer que o 
sensor está sobre a linha e não sobre a superfície clara, da qual partiu inicialmente. Agora, devemos realizar a manobra 
correta para cada um dos casos:

Primeiro testamos o emissor/receptor IR2. Se ele for menor 
que o valor inicial lido, o robô deve fazer uma curva à 
direita. Para isso usamos o bloco  com a condição  
(menor) e o bloco , 
conforme mostrado ao lado.

Do mesmo modo, testamos o emissor/receptor IR4. Se seu 
valor atual for menor que o inicial, fazemos uma curva a 
esquerda, com os blocos configurados como na imagem 
ao lado.

se <
acione motores para curva a direita

Compile e grave o programa no robô UNO. Para executar este programa, devemos colocar o robô sobre uma superfície clara, 
com sua frente direcionada para a linha a ser seguida. Ao encontrar a linha, o robô UNO a seguirá por toda a sua trajetória.

Se a superfície que você vai usar é menos reflexiva do que a linha, basta alterar o operador de subtração nos dois primeiros 
comandos do programa para adição. Dessa forma, o calculo do offset levará em conta que o material da linha é mais 
claro que a superfície. E você também deve alterar a comparação dos dois bloco se para 

iguale 
maior que.
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8. Comandos de configuração e acesso

Para se ter acesso aos blocos de configuração do sensor, 
basta selecionar o nível 3 da linguagem (profissional) no 
Studio UNO.

Todos os blocos de configuração e acesso específicos do 
tipo do sensor estão a disposição na categoria 

.
Sensores 

Smart

Para visualizar a tela de ajuda específica do bloco, você 
pode clicar com o botão direito do mouse sobre o bloco e 
escolher o item Ajuda no menu que aparecerá.

Vetor de interrupção do Sensor Smart. Este bloco inicia a lógica de tratamento da 
interrupção configurada para o sensor selecionado.

Este bloco retorna o código referente a qual interrupção o sensor está configurado 
para responder. Para interpretar este código veja os exemplos:

Se nenhum bit estiver setado, o sensor não 
está configurado para gerar interrupções

Bit 0 setado: o sensor está configurado para 
gerar interrupções a cada intervalo de tempo.

Bit 1 setado: o sensor está configurado para 
gerar interrupções quando a leitura de algum 
emissor/receptor IR passar de maior para 
menor que o valor configurado.

Bit 3 setado: o sensor está configurado para 
gerar interrupções quando houver uma 
transição de valores da leitura de algum IR em 
relação ao valor configurado.

Veja a seguir a descrição de cada bloco de configuração e acesso do sensor Seguidor de Linha e sua utilização.

Bit 2 setado: o sensor está configurado para 
gerar interrupções quando a leitura de algum 
emissor/receptor IR passar de menor para 
maior que o valor configurado.

Bit 4 setado: o sensor está configurado para 
gerar interrupções quando a leitura de algum 
IR passar de maior para menor em relação à 
sua própria referência.

O Sensor Smart Seguidor de Linha Uno possui uma grande quantidade de comandos de configuração e acesso às leituras. 
Os comandos de configuração controlam o modo do funcionamento do sensor. Com estes comandos, você pode configurar o 
funcionamento do LED indicador e, até mesmo configurar o sensor para gerar interrupções no controlador para 
determinados eventos. Os comandos de acesso permitem obter o valor da leitura atual do sensor de diversas maneiras.



Configura o sensor para gerar interrupções 
quando a intensidade da reflexão de algum IR 
passar de maior para menor que 70.

Verifica se ocorreram interrupções. Caso tenham acontecido, executa a rotina de 
tratamento da interrupção.

Configura o sensor para não gerar mais 
interrupções de nenhum tipo

Liga o LED indicador do sensor. Sempre que 
o sensor for ligado, o LED acende por padrão.

Desliga o LED indicador. Apesar do LED estar 
desligado, o sensor continua funcionando 
normalmente. Este bloco geralmente é usado 
para economia de energia.

Envia comandos de configuração ao sensor que não requerem a passagem de 
parametros. Estes comandos são:

Bit 5 setado: o sensor está configurado para 
gerar interrupções quando a leitura de algum 
IR passar de menor para maior em relação à 
sua própria referência.

Bit 6 setado: o sensor está configurado para 
gerar interrupções quando houver uma 
transição de valores da leitura de algum IR em 
relação à sua própria referência.

Calibra a referência de todos os IR's como o 
ponto médio entre a maior e a menor leitura 
de todos os IR's. Deve ser utilizado com o 
bloco de leitura digital do sensor.

Envia comandos de configuração ao sensor que requerem a passagem de um 
parâmetro. Estes comandos são:
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Configura o sensor para gerar interrupções 
quando a intensidade da reflexão de algum IR 
passar de menor para maior que 75.

Configura o sensor para gerar interrupções 
quando a intensidade da reflexão de algum IR 
aumentar ou diminuir de 80.

Configura o sensor para gerar interrupções 
cada 100 milissegundos.

a 



Bit 0: retorna o valor digital do IR1 no 
momento em que a interrupção foi gerada.

Retorna o valor da leitura atual do emissor/receptor IR selecionado do sensor 
Seguidor de Linha. Este valor refere-se à quantidade de luz refletida pela 
superfície e é do tipo unsigned char.
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Configura o valor de referência de 
comparação individualmente. Estes valores 
são usados para gerar o resultado do bloco de 
leitura digital.

Altera o valor do endereço do sensor 
na memória EEPROM para 44. O sensor 
assumirá este endereço quando sua chave 
DIP for configurada para valor da memória:

gravado 

Envia comandos de configuração ao sensor que requerem a passagem de cinco 
parâmetros. Estes comandos são:

Configura o sensor para gerar interrupções 
quando a intensidade da reflexão de algum IR 
passar de menor para maior que o valor 
especificado individualmente no bloco.

Configura o sensor para gerar interrupções 
quando a intensidade da reflexão de algum IR 
passar de maior para menor que o valor 
especificado individualmente no bloco.

Configura o sensor para gerar interrupções 
quando a intensidade da reflexão de algum IR 
aumentar ou diminuir que o valor especificado 
individualmente no bloco.

Configura em 50 o valor de referência de 
comparação. Este valor é usado para gerar o 
resultado do bloco de leitura digital.

Retorna o valor digital atual do emissor/receptor IR selecionado do sensor Seguidor 
de Linha. Este bloco retorna verdadeiro (1) se o valor analógico do IR for maior que 
127 ou, se configurada, maior que a referencia global ou individual. Se for menor, 
retorna o valor falso (0).

Este bloco refere-se a uma variável unsigned char, que armazena o valor digital dos 
cinco emissores/receptores IR do sensor no momento em que a interrupção foi 
gerada. Normalmente, são usados nas rotinas de tratamento das interrupções. Para 
acessar individualmente o valor digital de cada IR use os blocos abaixo:



Para se ter acesso ao bloco de configuração do sensor que 
permite que alteremos o endereço da memória, devemos 
selecionar o nível 3 da linguagem (profissional) no Studio 
UNO.

Selecione a categoria . O bloco que 
devemos usar para mudar o endereço é o bloco 

 com um parâmetro.

Observe na imagem ao lado o programa que muda o 
endereço do sensor Seguidor 1 para o endereço 44.

Basta agora, compilar, gravar e executar o programa no 
robô UNO. Após a execução, o endereço da memória será 
alterado para 44. Lembre de configurar a chave DIP 
adequadamente conforme indicado abaixo:

Sensores Smart
Seguidor: 

envia comando

Para mudarmos o endereço armazenado na memória EEPROM do sensor, devemos desconectar os cabos de todos os 
outros sensores seguidores de linha conectados ao controlador UNO, deixando conectado apenas o sensor que iremos 
trocar o endereço da memória. Isto evita que ocorram conflitos de endereçamento. Lembre-se que cada Sensor Smart deve 
ter um endereço único entre todos os sensores do mesmo tipo.
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Bit 1: retorna o valor digital do IR2 no 
momento em que a interrupção foi gerada.

Bit 2: retorna o valor digital do IR3 no 
momento em que a interrupção foi gerada.

Bit 3: retorna o valor digital do IR4 no 
momento em que a interrupção foi gerada.

Bit 4: retorna o valor digital do IR5 no 
momento em que a interrupção foi gerada.

9. Alterando o Endereço da Memória

Endereço
atual

Comando para
alterar o endereço

da memória

Novo
Endereço

A chave DIP do sensor que vamos alterar o endereço da 
memória deve estar configurada para endereço 1, 
conforme exemplo acima.

Após executarmos o programa, devemos desligar o robô e 
desligar todas as chaves do DIP switch do sensor. Assim, o 
sensor estará configurado para o endereço da memória 
44. Você pode usar a área à esquerda do sensor para 
escrever o endereço atual da memória. Se quiser, por 
exemplo,  usar o endereço 1 novamente, basta configurar 
a chave DIP adequadamente, pois ela tem precedência 
sobre o endereço da memória. Mas o valor configurado do 
endereço da memória não será apagado.



9. Interrupções
Uma característica bastante interessante dos Sensores Smart Uno é a possibilidade de serem configurados para gerarem 
interrupções no programa sendo executado no controlador. Por sua vez, o controlador, ao tratar esta interrupção, pode 
responder a eventos detectados externamente pelos sensores.

Assim, interrupções são eventos que alteram o fluxo normal do programa do controlador. São condições onde o controlador 
para de executar o programa principal, e executa uma rotina específica para tratar o evento detectado. No caso dos Sensores 
Smart, estas interrupções recebem a classificação de interrupções externas.

Exemplo Prático

Para demonstrar na prática, segue abaixo um programa no qual utilizamos uma interrupção em sua lógica: 

Crie um novo arquivo no Studio UNO e adicione um sensor 
do tipo Seguidor com endereço 1.

A  do programa configura o sensor para 
gerar uma interrupção sempre que algum infravermelho 
detectar uma superfície com fator de reflexão menor que 
os valores estipulados nos parâmetros. 

Após, entra em um laço  acionando os motores 
para frente. Como o valor mínimo do fator de reflexão é 0 e, 
neste exemplo, os sensores IR1, IR2, IR4 e IR5 estão 
configurados para gerarem interrupções quando 
identificarem valores menores que 0, o único sensor que 
conseguirá gerar uma interrupção será o sensor IR3 
(emissor/receptor central).

rotina principal

sempre

Para tratar as interrupções configuradas, usamos o bloco . Sempre que ocorrer uma interrupção, 
os blocos desta pilha serão executados. Neste caso, acionamos os motores para trás durante um tempo e após 
rotacionamos durante outro tempo.

Quando este programa é executado, o sensor é configurado para gerar interrupções (o LED indicador do sensor pisca 
rapidamente) e os motores são acionados para frente. Sempre que o emissor/receptor IR3 identificar uma superfície com 
fator de reflexão inferior a 30 (uma fita isolante preta, por exemplo), uma interrupção é gerada chamando a sua respectiva 
função de tratamento.

Este programa faz com que o robô fique "preso" dentro de um cercado de fitas não reflexivas colocadas sobre uma superfície 
reflexiva:

Sensor Smart seguidor 1
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Observações  e  Recomendações

As interrupções são características avançadas, disponibilizadas pelos Sensores Smart e tratadas pelo Studio UNO. Por isso 
requerem um grau de conhecimento em programação maior para sua utilização. Se não utilizadas com cuidado e 
corretamente, podem fazer o programa ter um comportamento errático e de difícil visualização da origem do erro lógico.

Assim, listamos abaixo algumas observações importantes e recomendações fundamentais para desenvolver programas 
usando interrupções com os sensores seguidores de linha:

Evite usar rotinas de tratamento que demorem muito para serem executadas.

O sensor seguidor de linha pode ser configurado para responder a apenas um evento por vez, ou seja, quando 
configuramos o sensor para gerar interrupções para determinada condição, a configuração anterior é apagada.

Quando o sensor é desligado, sua configuração é perdida. Apenas o endereço do sensor, se configurado na memória, 
permanece gravado mesmo quando o sensor é desligado e ligado.

Pode-se configurar o sensor para gerar interrupções em qualquer parte do programa, como por exemplo, em resposta 
ao pressionamento de uma tecla ou até mesmo dentro de uma rotina de tratamento de interrupção pode-se mudar sua 
configuração para outro evento.

Só pode haver uma rotina de tratamento de interrupção por sensor.

Se durante a execução de uma rotina de tratamento ocorrem outras interrupções, elas só serão tratadas após o 
término da rotina de tratamento atual.

Geralmente, não são utilizados laços sempre dentro de rotinas de tratamento, pois o programa nunca terminaria o 
tratamento e a execução não voltaria para a rotina principal nem seriam tratadas novas interrupções.

O bloco  não pode ser colocado dentro de rotinas de tratamento de interrupções, pois ele geraria 
reentrância (rotina chamando ela mesma), o que não é permitido pelo compilador.

processa eventos

Procure usar os blocos dentro das rotinas de tratamento para ter acesso ao valor do sensor, pois 
estes blocos possuem o valor do sensor no momento em que a interrupção foi gerada.

Buffer Seguidor 
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10. Especificações Técnicas

* Alimentação: 5V
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