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RESUMO 

O desenvolvimento de novas tecnologias industriais tornou necessário uma atualização no 

currículo dos engenheiros, introduzindo novas ferramentas de ensino sobre robótica, uma vez 

que esta área é essencial nas linhas de produção de alta tecnologia. Neste contexto, os 

manipuladores robóticos são excelentes ferramentas didáticas, que despertam o interesse dos 

alunos. Este trabalho propõe o planejamento e a construção de um manipulador robótico para 

aplicações acadêmicas, de fácil execução, acessível e de baixo custo. São apresentados 

conceitos fundamentais no entendimento do manipulador e as ferramentas necessárias para o 

desenvolvimento de um protótipo. Através do software SolidWorks® é possível realizar o 

projeto mecânico da estrutura e determinar todos os parâmetros necessários para os modelos 

dinâmico e cinemático. Através do Simulink®, uma simulação foi realizada a fim de se 

determinar os torques necessários de funcionamento do protótipo. Em cima destes dados, são 

propostos os elementos mecânicos e eletrônicos adequados para a construção do protótipo. A 

estrutura proposta foi construída e montada pelos autores no Laboratório de Tecnologia 

Mecânica da Universidade Federal Fluminense. 

 

Palavras-Chave: Manipuladores robóticos, Robótica, Ensino robótica. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The development of new industrial technologies made necessary the update of the mechanical 

engineer’s curriculum, introducing new teaching tools about robotics, as this area is essential 

in high technological industrial lines. In this context, the robotic manipulators are amazing 

teaching tools that instigate the student’s curiosity. This project proposes the development and 

construction of a robotic manipulator for academic purposes, intended to be easy to execute, 

accessible and of low cost. Fundamental concepts to understand the robotic manipulators and 

the necessary tools to develop a prototype are presented throughout this project. Using the 

SolidWorks® software is possible to do the mechanical project of the structure and determine 

the parameters to be used in the dynamic and kinematic modeling. Using the Simulink® 

software a simulation was made to obtain the torque needed for proper functioning of the 

prototype. Based on that, the mechanical and electronic elements needed to the construction 

are proposed. The prototype was fabricated and assembled by the authors in the Mechanical 

Technologic Laboratory at Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Key-Words:.Robotic Manipulators, Robotic, Robotic teaching. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO. 

 

O papel do engenheiro mecânico é essencial para o desenvolvimento industrial. Desde 

a primeira revolução industrial, o engenheiro mecânico estava por trás do desenvolvimento 

das primeiras máquinas – movidas a vapor e a água – empregando conceitos físicos na 

solução dos problemas que se impunham. Atualmente, com o desenvolvimento de novas 

tecnologias industriais, chamada de quarta revolução industrial ou indústria 4.0, se torna 

imperativo que o engenheiro mecânico aprimore cada vez mais seu conhecimento, se 

aprofundando nos conceitos de robótica, controle e automação. 

Na atual conjuntura socioeconômica internacional, observam-se exemplos de 

crescimento econômico e social em países que se destacaram pelo massivo investimento em 

conhecimento industrial e tecnológico, alcançando elevados níveis de bem-estar social.  Estes 

exemplos indicam a necessidade de se incentivar o estudo de tecnologia nos diversos níveis 

escolares para aumentar a eficiência na geração de riqueza e atingir um maior nível de bem-

estar social. É neste contexto que o estudo de manipuladores robóticos se tornou tão 

importante no ramo da engenharia mecânica, por serem componentes comuns em qualquer 

tipo de linha de montagem e produção industrial. A principal vantagem destas máquinas é sua 

elevada reprodutibilidade de tarefas e rapidez, o que fez com que esses mecanismos 

substituíssem a maioria dos trabalhos manuais antes realizados por operários. Entende-se por 

um manipulador robótico um mecanismo, formado por uma série de corpos chamados elos, 

interligados em sequência por juntas, formando uma cadeia cinemática (Corke, 2011). Além 

das aplicações clássicas, manipuladores robóticos são utilizados no auxílio de cirurgias 

(Ballantyne, 2002), em conjunto com um sistema de visão computacional para realizar tarefas 

de montagem em linhas de produção industriais (Bones & Capson, 2013) ou, até mesmo, em 



16 
 

aplicações de maior periculosidade, tais como na operação de plantas de energia nuclear 

(Iqbal et al., 2012).    

Fica clara a necessidade do engenheiro mecânico em se familiarizar com estas novas 

tecnologias. Esta necessidade incentivou o desenvolvimento de plataformas de ensino melhor 

adequadas às demandas acadêmicas. Dentro das diversas plataformas desenvolvidas, os 

manipuladores robóticos acadêmicos se destacam por sua ludicidade, prendendo a atenção dos 

alunos e facilitando a introdução e fixação da teoria aplicada aos manipuladores, ou seja, 

conceitos de projetos mecânicos, modelagem cinemática, modelagem dinâmica, controle e 

fabricação. Na verdade, a adoção de manipuladores acadêmicos em cursos de engenharia é 

bastante difundida como relatado por Muñoz & De la Piedra (2015), Aguirre (2011), 

Krasnaský et al. 2013 e Radlak et al. (2015). 

Um dos autores deste projeto, durante a vigência de sua bolsa de estudos oferecida 

pela CAPES, através do programa Ciência sem Fronteiras, teve a oportunidade de trabalhar no 

desenvolvimento, desde o projeto em CAD até a fabricação das peças por uma impressora 3D 

e montagem da estrutura de um manipulador robótico integrado a um sistema de visão 

computacional. Para o autor ficou evidente os benefícios na fixação do aprendizado e na 

possibilidade de evolução do conhecimento quando se tem em mãos um modelo físico no qual 

se possa aplicar a teoria aprendida em sala de aula.  

Existem plataformas comerciais de manipuladores robóticos bastante utilizadas em 

universidades e no ensino de robótica. A plataforma vendida pela Lynxmotion, por exemplo, 

fornece todas as peças para montar um manipulador de quatro graus de liberdade, juntamente 

com todo aparato necessário para montar o sistema de controle e os devidos softwares para 

demonstração do produto. Esta plataforma é bastante explorada no meio acadêmico, 

principalmente na área de estratégias de controle, uma vez que a plataforma comercial já 

vende o produto finalizado, facilitando o instrutor, e possibilitando o aluno ir direto para o 

sistema de controle. Abdallah et al. (2016) apresentam uma estratégia de controle para esta 

plataforma. Outra plataforma muito conhecida são os manipuladores da KUKA Robotics. A 

KUKA fornece uma extensa gama de manipuladores, sendo alguns modelos ideais para 

ensino acadêmico. Uma das principais vantagens de se usar a plataforma da KUKA é que se 

encontra bastante material produzido pela comunidade acadêmica, facilitando o aluno no 

referencial teórico para seu aprendizado. Chinello et al. (2011) desenvolveram uma 

ferramenta computacional para controlar diversos modelos de braços robóticos da KUKA, 
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através do programa MATLAB®. Isto facilita bastante o aprendizado, pois o aluno já tem uma 

plataforma, didática e acessível, que integra o manipulador e seu sistema de controle. 

Entretanto, um ponto negativo nestas plataformas é de não se ter acesso total ao controlador e 

sua estratégia de controle, o que dificulta o ensino da teoria de controle. Geralmente, as 

plataformas comerciais fornecem softwares próprios para a demonstração, permitindo ao 

usuário pequena possibilidade de personalizar o controlador. Outro ponto negativo é o preço 

final destes mecanismos no Brasil. Sendo assim, se faz necessário buscar alternativas para 

ferramentas de ensino desta natureza no Brasil.  

O atual currículo de engenharia mecânica da Universidade Federal Fluminense não 

conta com nenhuma matéria de robótica em sua grade obrigatória. As disciplinas disponíveis 

que podem enriquecer o currículo de engenheiro mecânico em robótica são poucas e estão em 

estágio embrionário. Com isso, espera-se que o resultado deste trabalho seja aproveitado 

como ferramenta de ensino e estudo na área de controle e robótica.  

1.2 OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um manipulador robótico de 

baixo custo que sirva de ferramenta de apoio para o ensino de robótica aos alunos dos 

diversos cursos de engenharia oferecidos pela Escola de Engenharia da UFF. 

1.3 METODOLOGIA 

 

No desenvolvimento deste trabalho foi adotada a seguinte metodologia. Inicialmente, 

foi realizada uma exaustiva revisão bibliográfica na busca de artigos acadêmicos, trabalhos de 

fim de cursos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros que tratam do objeto deste 

trabalho, isto é, desenvolvimento e utilização de manipuladores robóticos como ferramenta de 

apoio para o ensino de engenharia. 

A partir da revisão bibliográfica, foram estabelecidos os conceitos básicos do 

manipulador, ou seja, tipos de tarefas que ele deverá realizar, sua estrutura básica, incluindo 

tipos de juntas e dimensões principais. 

Em seguida, foram projetados, com auxílio de ferramentas de projeto como o 

AutoCad® e o SolidWorks®, os diversos componentes do manipulador e especificados os 

diversos componentes, como motores DC, caixas de redução e encoderes, que foram 
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adquiridos no mercado. Todos os componentes projetados e especificados estão 

documentados em desenho de detalhamentos e folhas de especificações de material. 

As etapas seguintes foram a fabricação das peças projetadas e a compra dos 

componentes especificados. Após a montagem do manipulador foram realizados testes para a 

validação do projeto proposto. 

Finalmente, após determinar os parâmetros físicos dos diversos componentes, foi 

desenvolvido o modelo matemático que descreve o comportamento dinâmico do manipulador. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A utilização de manipuladores como plataforma para ensino de robótica é bastante 

difundida pela comunidade acadêmica. Os manipuladores são máquinas que envolvem 

conhecimentos de áreas bastante distintas das engenharias, indo de projetos mecânicos até 

programação. Devido a esta versatilidade de assuntos que podem ser abordados com a 

utilização de plataformas desta natureza, encontram-se inúmeros artigos técnicos e trabalhos 

acadêmicos sobre o assunto.  

Em Krasnaský et al. (2013), os autores detalham a implementação de um algoritmo de 

controle e os problemas que surgem na elaboração de um modelo matemático para um 

manipulador robótico, sendo realizada uma análise de performance com o auxílio do 

MATLAB®, do SIMULINK® e do SimMechanics®. Um manipulador robótico de baixo custo 

foi proposto, com informações explícitas na apresentação de modelos cinemáticos e os 

parâmetros em cada junta. Os autores implementaram o manipulador proposto no 

SimMechanics®, e utilizaram os resultados deste trabalho como guia na elaboração de um 

modelo matemático. Na figura 2.1 está representado o manipulador proposto por Krasnaský et 

al.(2013). 
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Figura 2.1 –  Manipulador proposto por Krasnaský et al. (2013). 

Fonte: Krasnaský et al. (2013). 

 

 

Em Radlak at al. (2015), os autores apresentaram os resultados do uso de 

manipuladores robóticos no ensino de graduação. Neste estudo, o manipulador robótico UR5 

foi programado para solucionar o jogo da velha. O artigo apresenta um estudo sobre visão 

computacional e relata resultados interessantes referentes ao retorno dado pelos alunos 

envolvidos nos estudos. Finalmente, conclui que houve grande satisfação e interesse dos 

alunos na participação do projeto, reforçando a necessidade de aplicação práticas na 

graduação. 

Em Ullah et al. (2014) é descrito a modelagem matemática e a derivação dos modelos 

cinemáticos, apresentando os conceitos de Denavit-Hartenberg, de cinemática direta e inversa 

aplicados em um manipulador robótico de seis graus de liberdade, sendo quatro graus de 

liberdade no braço e dois no punho do manipulador. Foi apresentado, ainda, o controle 

implementado no manipulador, sendo este efetuado por controle de torque computacional 

(CTC) como proposta de solução da questão não-linear presente na dinâmica dos 

manipuladores robóticos. 

Em Muñoz & De la Piedra (2015) os autores apresentam as características de um 

controlador de arquitetura aberta como alternativa para os robôs comuns de escala industrial 

que apresentam controladores fechados, sendo seu uso validado em três manipuladores 

diferentes, de três, quatro e seis graus de liberdade. Neste estudo os autores comprovam a 

vantagem de se ter um controlador aberto, uma vez que facilita o desenvolvimento de 
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pesquisa e ensino, permitindo a implementação de diferentes algoritmos de controle e 

alterações interativas. 

Em Aguirre (2011) o autor descreve a construção e implementação de um manipulador 

de três graus de liberdade de baixo custo, (ver Figura 2.2), sendo este manipulador usado para 

fins acadêmicos na Universidade de Los Andes. Foi descrito o trabalho em quatro etapas, 

desenho geométrico do manipulador, construção físico do sistema, desenvolvimento do 

simulador do manipulador e o desenvolvimento da interface que comunica o manipulador 

com o simulador. Os autores apresentam os parâmetros de Denavit-Hartenberg, e descrevem a 

obtenção das equações para cinemática direta e inversa, sendo esta última determinada 

geometricamente, não necessitando de um algoritmo interativo. 

 

Figura 2.2 – Manipulador antropomórfico proposto por Aguirre (2011).  

Fonte: Aguirre (2011). 

 

Em Vera et al. (2016) é descrita a construção e implementação de um braço robótico 

com visão computacional, ilustrado na figura 2.3. É apresentado o sistema de controle, e o 

algoritmo utilizado para realizar a tarefa de jogar dominó. O algoritmo de controle e as 

equações da cinemática direta e inversa foram implementadas no MATLAB®. Este artigo 

mostra a importância e a versatilidade de aplicações de manipuladores robóticos na academia, 

principalmente quando acoplados sistema de visão computacional, abrindo uma vasta 

possibilidade de atuações, desenvolvimento de pesquisas e plataforma de ensinos para os 

alunos. 
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Figura 2.3 – Manipulador capaz de jogar dominó.  

Fonte: Vera et al. (2011). 

 

Em Buitrago-Salazar et al. (2016), os autores apresentam o design e o 

desenvolvimento de um sistema de controle remoto para um braço robótico de quatro graus de 

liberdade, (ver Figura 2.4). Os autores descrevem a estratégia de controle, os parâmetros 

Denavit-Hartenberg do robô e como é feita a obtenção da cinemática inversa por relações 

geométricas. Finalmente os autores descrevem a manipulação e implementação da visão 

computacional utilizando o hardware Kinect e o funcionamento de seu algoritmo.  

 

Figura 2.4 – Manipulador de quatro graus de liberdade proposto por Buitrago-Salazar  

et al. (2016) .  

Fonte: Buitrago-Salazar  et al. (2016). 
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Syed et al. (2017) apresentam uma pesquisa de diversas plataformas práticas que são 

utilizadas para ensino da teoria de manipuladores robóticos. São apresentadas a importância e 

relevância de cada plataforma de ensino, evidenciando a possibilidade de abordar tópicos 

como: modelagem cinemática, modelagem dinâmica, visão computacional aplicada à 

manipuladores e simulação computacional dos modelos.  

Como pode ser observado a partir desta revisão bibliográfica, a utilização de 

manipuladores robóticos como ferramenta de apoio ao ensino de engenharia, vem sendo 

adotada pela comunidade acadêmica nacional e internacional, o que justifica a realização 

deste trabalho. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 COMPOSIÇÃO DE UM MANIPULADOR ROBÓTICO 

 

A definição de um robô pelo Instituto Robótico da América (Robot Institute of 

America), aceita mundialmente em 1980, classifica um robô como “ um instrumento 

manipulador multifuncional e reprogramável desenvolvido para mover materiais, partes, 

ferramentas ou dispositivos especializados através de uma programação variável de 

movimentos para a performance de variadas tarefas” (Robot Institute of America, 1980).  

Desta definição, pode-se entender um manipulador robótico como mecanismo 

formado por uma estrutura mecânica composta por uma sequência de elos (links) interligados 

por articulações ou juntas (joints), formando uma cadeia cinemática aberta ou fechada, seus 

atuadores (elementos responsáveis por conferir movimento ao manipulador através de torques 

aplicados às articulações), seus sensores (dispositivos responsáveis por identificar o estado 

atual do manipulador) e um sistema de controle (dispositivo que permite controlar e 

supervisionar o movimento do manipulador). 

 

Define-se como cadeia cinemática aberta quando o manipulador apresenta apenas uma 

sequência possível de elos que conectam a base ao efetuador, conforme ilustrado pela Figura 

3.1. Um manipulador de cadeia cinemática fechada, por sua vez, é caracterizado por possuir 

uma sequência de elos que formam um laço, podendo apresentar mais de uma combinação de 

elos que conectam a base ao efetuador. 
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Figura 3.1 – Cadeia cinemática aberta formada de elos e juntas.  

Fonte: do Autor (2018). 

 

 

3.1.1 Classificação estrutural de um manipulador robótico 

 

Existem variadas configurações, entre elos e articulações, mais adequadas para 

determinadas tarefas. Primeiramente, é necessário diferenciar dois tipos de juntas – de 

revolução e prismática. Uma junta de revolução permite um movimento relativo de rotação 

entre dois elos consecutivos. Uma junta prismática permite um movimento relativo de 

translação entre dois elos consecutivos. A Figura 3.2 ilustra duas configurações ilustrando 

estes conceitos. 

 

Figura 3.2 - a) Manipulador robótico formado por três juntas de revolução; b) 

Manipulador robótico formado por três juntas prismáticas. 

Fonte: http://nptel.ac.in/courses/112103174/module7/lec5/1.html) 
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Cada junta confere ao manipulador um grau de liberdade, podendo ser atuada ou não. 

Os manipuladores mais comuns na indústria possuem seis graus de liberdade, uma vez que 

são necessários três graus de liberdade para posicionar um objeto no espaço, e três graus de 

liberdade para orientar um objeto no espaço. É comum se classificar a cadeia cinemática 

formada pelos três primeiros elos como a cadeia de posicionamento, e os três elos finais 

formam a cadeia de orientação (comumente escolhe-se por colocar estes graus de liberdades 

no efetuador). Olhando de um ponto de vista de eficiência de energia, é desejável que a cadeia 

de posicionamento se desloque o mínimo possível para posicionar um objeto no espaço, por 

isso na hora do projeto do manipulador, geralmente opta-se por estes três primeiros elos serem 

os de maior comprimento. A cadeia de posicionamento determina o formato e o volume do 

espaço de trabalho característico do manipulador, sendo provado que para um manipulador de 

seis juntas de revolução, o volume máximo do espaço de trabalho é obtido quando os eixos de 

rotação das duas primeiras juntas se interceptam segundo um ângulo reto, e o eixo de rotação 

da terceira junta é paralelo ao eixo de rotação da segunda junta (Morecki & Knapczyk , 1999). 

A cadeia de orientação define a habilidade de se obter ou modificar a orientação do efetuador, 

podendo ser provado que uma habilidade de orientação ótima é obtida quando os eixos de 

rotação das três juntas desta cadeia são mutuamente ortogonais e se interceptam no mesmo 

ponto- caracterizando uma junta esférica (Morecki & Knapczyk, 1999). Se um manipulador 

possui mais de seis graus de liberdade, este é classificado como redundante, se possuir menos 

de seis é chamado de sub atuado. Ambos possuem algumas características de modelagem e 

controle especiais que serão tratadas mais à frente.  

O efetuador é o elemento responsável por agarrar o objeto a ser transportado pelo 

manipulador, transportar, posicionar e orientar o objeto no destino desejado. Existem várias 

configurações comuns de efetuadores, cada uma indicada para determinadas tarefas e tipos de 

pegada. O projeto e escolha do manipulador são normalmente realizadas de modo a se 

assemelhar aos tipos de pegadas que a mão humana consegue realizar e, também, de acordo a 

possibilidade de orientação do objeto manipulado. É importante ressaltar que para uma total 

orientação em um espaço tridimensional, são necessários três graus de liberdade no efetuador 

(se o manipulador já contar com três graus de liberdade anteriores ao manipulador). A Figura 

3.3 ilustra alguns tipos de pegadas que a mão humana é capaz de realizar e a Figura 3.4 

mostra alguns modelos conhecidos de efetuadores. 
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Figura 3.3 – Tipos de pegadas humana. 

Fonte: Morecki & Knapczyk  (1999)

 
Figura 3.4 – Modelos comuns de efetuadores; a) garras de translação; b) mão de 

Belgrade; c) pegada externa; d)Multi-gripper. 

Fonte: Morecki & Knapczyk  (1999) 

 

 

A interação entre os elos e o efetuador configura um determinado espaço de trabalho 

(workspace), que pode ser definido como os pontos no espaço onde o efetuador tem acesso. 

Pensando espacialmente, tem-se um volume de trabalho que é função da escolha dos tipos de 

juntas e suas arrumações. Uma região especial do espaço de trabalho é o espaço de trabalho 

destro (dextrous workspace), região onde o efetuador pode alcançar vindo de qualquer 

direção, podendo assumir qualquer orientação. 

Dependendo da escolha do tipo de juntas, e suas respectivas arrumações, é possível 

classificar alguns tipos de manipuladores robóticos mais conhecidos. Sciavicco & Siciliano 
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(2000) detalha alguns dos tipos mais comuns de arrumação da primeira cadeia cinemática – os 

três primeiros graus de liberdade.  

Um manipulador de geometria cartesiana é um tipo de cadeia cinemática composta por 

três juntas prismáticas, geralmente com os três eixos mutuamente ortogonais. Os três graus de 

liberdade configuram uma cadeia cinemática de posicionamento, por isso esta estrutura é 

bastante utilizada para tarefas de posicionamento de objetos no espaço (não importando sua 

orientação). A figura 3.5 ilustra um manipulador cartesiano e seu espaço de trabalho. 

Comparado com outros tipos de manipuladores, o cartesiano apresenta maior resistência 

mecânica e robustez, entretanto seu espaço de trabalho efetivo é bastante limitado, e também 

há a restrição de não poder orientar o objeto manipulado no espaço. Uma alternativa para se 

aumentar o espaço de trabalho deste tipo de manipulador é utilizar uma configuração em 

gaiola, como mostra a Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.5 – Espaço de trabalho de um manipulador cartesiano. 

Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 
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Figura 3.6– Manipulador cartesiano em gaiola. 

Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 

 

Um manipulador de geometria cilíndrica diferencia-se do manipulador cartesiano na 

primeira junta, onde a junta prismática é substituída por uma junta de revolução. Este tipo de 

manipulador é indicado quando as coordenadas da tarefa a ser realizada podem ser descritas 

em coordenadas cilíndricas. Esta cadeia cinemática em particular é utilizada em tarefas nas 

quais o efetuador precisa adentrar cavidades horizontais. O sistema em geral é de boa 

resistência mecânica e robustez, possibilitando a manipulação de objetos pesados. A figura 

3.7 ilustra o seu espaço de trabalho, que é configurado por uma seção de um cilindro. 

 

Figura 3.7 – Espaço de trabalho de um manipulador cilíndrico. 

Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 

 

Os manipuladores de geometria esférica diferenciam-se dos cilíndricos na segunda 

junta, onde a junta prismática é substituída por uma junta de revolução. Este tipo de 
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manipulador é indicado quando as coordenadas da tarefa a ser realizada podem ser descritas 

em coordenadas esféricas. A resistência mecânica é inferior aos dois tipos anteriormente 

citados e sua construção mais complexa. Entretanto, se obtém com esta configuração certa 

liberdade de orientação do efetuador no espaço, o que não é possível nos manipuladores de 

geometria cartesiana e cilíndrica. A Figura 3.8 ilustra o espaço de trabalho deste tipo de 

manipuladores, compreendido como uma seção de uma esfera. 

 

Figura 3.8 – Espaço de trabalho de um manipulador esférico. 

Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 

 

Uma geometria bastante particular é a dos manipuladores tipo SCARA (Selective 

Compliance Assembly Robot Arm), na qual são utilizadas duas juntas de revolução e uma 

junta prismática de maneira que todos os eixos de rotação são paralelos. Este tipo de cadeia 

cinemática oferece elevada resistência a carregamentos verticais. A Figura 3.9 ilustra o espaço 

de trabalho deste tipo de manipulador. 
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Figura 3.9 – Espaço de trabalho de um manipulador SCARA. 

Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 

 

Os manipuladores de geometria antropomórfica – que emulam o movimento de um 

braço humano – são obtidos por três juntas de revolução. O eixo de rotação da primeira junta 

é perpendicular ao eixo de rotação das duas juntas posteriores. Neste tipo de manipulador é 

comum chamar a segunda junta de ombro e a terceira junta de cotovelo (devido à similaridade 

com a anatomia humana). Este tipo de cadeia cinemática é a que oferece melhor possibilidade 

de uma composição entre posicionamento e orientação no espaço dentre todos os outros tipos 

citados nesta seção. 

 

Figura 3.10 – Espaço de trabalho de um manipulador antropomórfico. 

Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 
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Estes tipos de manipuladores são todos de geometria em série e de cadeia cinemática 

aberta, não havendo interação direta entre elos não consecutivos. É possível ainda se obter 

maior resistência mecânica e robustez utilizando manipuladores de geometria paralela. 

Geralmente a razão entre a carga efetiva que pode ser manipulada e o peso do robô é de 

aproximadamente 0,3 (Dombre et al., 2007). Isto significa que para manipular cargas muito 

elevadas, se torna impraticável utilizar este tipo de manipulador, uma vez que o peso da 

estrutura aumenta demasiadamente, não tornando o modelo atrativo do ponto de vista de 

eficiência energética. 

Os manipuladores de geometria paralela são uma alternativa para contornar este 

problema, promovendo ainda melhor precisão de posicionamento do objeto manipulado. 

Entretanto, a geometria paralela limita de certa forma a possibilidade de orientação do objeto 

manipulado. Por definição, estes tipos de manipuladores são de cadeia cinemática fechada, 

onde o efetuador é conectado à base por diversas cadeias cinemáticas independentes (Dombre 

et al., 2007). Dombre et al. (2007) apresentam uma densa teoria de modelagem sobre 

manipuladores paralelos. 

 

Figura 3.11 – Manipuladores paralelos; a) robô Par4; b) robô Dual4 

Fonte: Dombre et al. 2007 
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3.1.2 Atuadores 

 

O movimento de cada junta do manipulador é possibilitado pela presença de motores – 

que desempenham o papel de atuadores. Dentro do universo dos manipuladores robóticos 

geralmente encontram-se três principais tipos de motores: Pneumáticos, Hidráulicos e 

Elétricos. A escolha do tipo de motor é feita baseado em diversos princípios, por exemplo: 

Baixa inércia do conjunto motor, razão alta entre potência – peso, faixa de velocidades 

alcançadas, faixa de torques alcançados, faixa de movimento, entre outros. Todas estas 

características são pensadas de forma a melhorar o desempenho no erro de posicionamento do 

manipulador, que é a capacidade do manipulador reproduzir determinada trajetória com o 

menor erro possível.   

No geral, o motor mais utilizado é o elétrico – podendo ser escolhido entre motores 

DC com imã permanente, motores DC sem escovas (brushless) e motores de passo. O 

princípio de funcionamento de um motor DC de imã permanente dá-se pela passagem da 

corrente por uma bobina colocada entre um campo magnético, podendo ser gerado por um 

eletroímã ou imã permanente, gerando uma força magnética de repulsão da bobina, iniciando-

se assim o movimento do eixo acoplado ao rotor em busca da posição de equilíbrio, que 

seriam as forças atrativas. Contudo, faz-se necessário o uso de um comutador, alterando o 

sentido da corrente na bobina, assim, é necessária mais uma volta para a posição de equilíbrio, 

este ciclo se repete até cortada a corrente, quando é desligado o motor. Estes motores 

apresentam diferentes potências nominais sendo esta a média entre as potências de trabalho do 

motor. A Figura 3.12 exemplifica o funcionamento do motor, a Figura 3.13 demonstra a 

atuação do comutador. 

 

Figura 3.12 – Princípio de funcionamento de um motor DC. 
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Fonte: Citisystems (2017) 

 

 

Figura 3.13 – Princípio de funcionamento de um comutador. 

Fonte: Citisystems (2017). 

 

 

A velocidade de rotação em motores de corrente contínua é controlada pela variação 

de tensão, sendo menos dispendioso e complexo em relação aos motores de corrente 

alternada, que são controlados por variações de frequência. 

A seleção de motores DC se dá por três especificações básicas de atuação: velocidade 

do eixo, torque de saída e tensão admissível, sendo a velocidade do eixo apresentada como a 

velocidade máxima de rotação sem carga dada em RPM.  

Uma montagem bastante utilizada em manipuladores robóticos são os servomotores 

atuados por motores DC. Um servomotor é basicamente um motor DC comum, acoplado a 

uma caixa de redução e integrado a um sistema de controle de posição (um sensor de posição 

e um circuito de controle). Servomotores são elementos bastante práticos para atuar as juntas 

de um manipulador, entretanto sua maior limitação é a pouca variedade de modelos que 

ofereçam um torque elevado. Para utilizações onde o torque do servomotor não é suficiente, 

basta utilizar separadamente um motor DC e um sensor de posição, ficando a cargo do usuário 

realizar a programação do sistema de controle da posição de cada motor DC. Outra grande 

limitação de utilizar servomotores é que a maioria de seus modelos não fornecem feedback de 

posição, o controle é realizado pelo circuito de controle interno do produto, cabendo ao 

usuário somente enviar o sinal de controle. Não conhecer a posição de cada elo do 

manipulador pode ser um problema, primeiramente por dificultar o sistema de controle de 

trajetória do manipulador, e também por eventuais choques entre o manipulador e algum 

objeto. Se algum dos elos não funcionar corretamente, ou ficar preso entre um objeto, é 
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impossível de se calcular em tempo real qual a posição de cada junta e do efetuador sem 

conhecer o estado do manipulador. 

3.1.3 Micro controlador 

 

O micro controlador em um manipulador robótico tem duas principais tarefas: servir 

de plataforma para receber informações dos sensores, possibilitando conhecer o estado atual 

do manipulador, e gerar e enviar o sinal de controle para o manipulador.  

A plataforma Arduino surgiu em 2005, desenvolvida por Massimo Benzi, David 

Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis, com o objetivo de criar um 

dispositivo para controlar projetos construídos de uma forma mais acessível e simples do que 

outros sistemas disponíveis no mercado. (Silva et al., 2014) 

A plataforma Arduino é uma plataforma de código aberto ,adequada para aplicações 

nas áreas de automação e robótica. É possível adicionar na placa diversos tipos de 

componentes eletrônicos direcionados e programados para um determinado projeto. 

(Cavalcante et al., 2014) 

O Arduino utiliza um micro controlador ATMEGA (chip controlador gravável) com a 

função de receber e entregar o fluxo de informações com o controle por software (Silva et al., 

2014) , sendo programável em C/C++. 

 

Figura 3.14 – Arduino Uno. 

Fonte: Sparkfun (2017).  
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3.1.4 Sensores 

 

A qualidade dos sensores utilizados no manipulador está diretamente relacionada ao 

desempenho esperado. São responsáveis por disponibilizar, para o sistema de controle, 

informações relativas ao estado do manipulador. Entre elas, destacam-se: a medição da 

posição absoluta de cada junta, medição de força aplicada na garra do efetuador, medições de 

distâncias – entre o efetuador e o ambiente de trabalho – e aquisição de imagens do ambiente 

de trabalho para o sistema de visão computacional. No meio acadêmico, a maior parte dos 

projetos utiliza apenas sensores de posição, o que possibilita o controle do movimento do 

manipulador. 

Os sensores de posição mais utilizados são os encoders ópticos. Encoder é o transdutor 

de posição do sensor. Existem dois principais tipos de encoders, o absoluto e o incremental. O 

funcionamento de um encoder absoluto se dá pela emissão de luz através de um diodo, a 

passagem desta através de um disco contendo uma série de perfurações, e um foto transistor, 

que recebe o sinal luminoso e codifica em sinal elétrico. Ao girar, é fornecido ao foto 

transistor intervalos de luz intercalados com sombra pela ação do disco, a leitura gerada pelo 

foto transistor fornece pulsos que são computados em velocidade, direção ou posição. 

Os encoders incrementais seguem a mesma lógica de funcionamento dos absolutos, 

entretanto com um arranjo especial entre as pistas do disco óptico. Este arranjo permite além 

de conhecer a posição, também conhecer a direção de rotação. Uma ilustração de um encoder 

rotativo pode ser visto na figura 3.15, e o esquema das pistas ópticas é mostrada na figura 

3.16. 
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Figura 3.15 – Princípio de funcionamento do encoder rotativo. 

Fonte: SENAI (2017). 

 

 

 
Figura 3.16 – Esquema das pistas no disco óptico de um encoder incremental. 

Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 

 

  

3.2 MODELO DINÂMICO DE MANIPULADORES 

 

Encontrar o modelo dinâmico de um manipulador é parte essencial de um projeto 

bem-sucedido. O modelo dinâmico é largamente utilizado para simulações computacionais, 

análises estruturais e para o desenvolvimento do sistema de controle. A partir do modelo 

dinâmico, é possível se calcular forças e torques necessários para movimentar o manipulador 

a fim de realizar determinada tarefa – o que é importante para a correta especificação dos 

atuadores corretos para o projeto. Quanto menor a escala e a complexidade do manipulador, 

maior a facilidade de se deduzir um modelo dinâmico mais próximo à realidade. À medida 

que a complexidade cresce, nem sempre é uma tarefa trivial deduzir o modelo dinâmico do 

manipulador, assim, técnicas como identificação de parâmetros dinâmicos se tornam úteis – 

permitindo prever o comportamento dinâmico do manipulador a partir de informações 

disponibilizadas pelos sensores (Sciavicco & Siciliano, 2000). 

Os modelos dinâmicos podem ser deduzidos principalmente de duas maneiras, 

utilizando a formulação de Lagrange, ou a formulação de Newton- Euler. Encontra-se de igual 

maneira, utilizando as duas formulações, relações entre as forças e torques aplicados pelos 

atuadores às juntas, e a posição, velocidade e aceleração das respectivas juntas, permitindo 

prever o comportamento dinâmico do manipulador. Quando se encontra o torque e forças em 
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função das variáveis das juntas chama-se de modelo dinâmico indireto (Equação 4.1). Quando 

se encontra a aceleração das juntas em função da posição e velocidade das juntas, e torques e 

forças aplicados, chama-se de modelo dinâmico direto (Equação 4.2). O modelo indireto é 

utilizado quando se sabe a trajetória das juntas, isto é, a posição, velocidade e aceleração delas 

em um determinado espaço de tempo e se quer determinar quais torques devem ser aplicados 

às juntas para se obter esta trajetória. O modelo direto é utilizado quando se sabe o torque 

aplicado em cada junta, a posição e a velocidade de cada junta e quer-se encontrar a 

aceleração das juntas. 

Isto é, o modelo dinâmico inverso é da forma: 

              τ⃗ = f(q, �̇�, �̈�, 𝑓𝑒)                                                                                                                      (4.1) 

E o modelo dinâmico direto é da forma: 

             q̈ = 𝑔(𝑞, �̇�, τ, 𝑓𝑒)                                                                                                                    (4.2)    

 

Onde: 

𝜏  =  vetor de torques/forças aplicadas pelos atuadores; 

q =  vetor de posição das juntas; 

�̇� = vetor de velocidade das juntas; 

�̈�  = vetor de aceleração das juntas; 

𝑓𝑒 = vetor de forças e momentos externos aplicados. 

 

Nesta seção serão apresentados somente os passos e equações mais importantes para o 

leitor. Eventuais deduções e provas serão omitidas para tornar o capítulo mais simples de se 

entender. Se o leitor optar por uma dedução mais detalhada, esta pode ser encontrada em  

Sciavicco & Siciliano (2000), Dombre et al. (2007), Morecki & Knapczyk  (1999) e 

Lewis & Munro (2004) 
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3.2.1 Formulação de Lagrange 

 

A maneira geral de se obter as equações dinâmicas pela formulação de Lagrange é 

sempre a mesma. Primeiro se determina as energias potenciais e cinéticas de cada elo, depois 

determina-se o Lagrangiano, e então utilizando as equações de Lagrange se encontram 

relações entre o torque aplicado às juntas e as variáveis das juntas (posição , velocidade e 

aceleração). 

Para melhor entendimento, é demonstrada a obtenção do modelo dinâmico de um 

manipulador plano com duas juntas de revolução (baseado em Lewis & Munro, 2004) e 

depois uma formulação geral é apresentada baseada neste exemplo específico. 

3.2.1.1 Modelo dinâmico de um manipulador plano de duas juntas de revolução 

 

Considerando o manipulador da Figura 3.17, o primeiro passo é determinar as energias 

cinéticas e potenciais de cada elo. 

 

Figura 3.17 – Manipulador plano com duas juntas de revolução. 

Fonte: Lewis & Munro (2004). 
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Seja q o vetor contendo as variáveis das juntas, e τ o vetor contendo os torques 

aplicados: 

              𝑞 =  [θ1 θ2]
𝑇                                                                                                                          (4.3) 

              τ⃗ =  [τ1 τ2]
𝑇                                                                                                                            (4.4) 

 

As energias, cinética (K1) e potencial (P1), para o link de comprimento a1 valem: 

              𝐾1 =
1

2
𝑚1𝑎1

2θ̇1
2                                                                                                                      (4.5) 

              𝑃1 = 𝑚1𝑔𝑎1 sin θ1                                                                                                                 (4.6) 

As energias, cinética (K2) e potencial (P2), para o link de comprimento a2 valem: 

              𝐾2 =
1

2
𝑚2𝑎1

2θ̇1
2 +  

1

2
𝑚2𝑎2

2(θ̇1 + θ̇2)
2
+ 𝑚2𝑎1𝑎2(θ̇1

2 + θ̇1θ̇2) cos θ2                     (4.7) 

              𝑃2 = 𝑚1𝑔(𝑎1 sin θ1 + 𝑎2 sin(θ1 + θ2))                                                                          (4.8) 

 

O Lagrangiano é definido como: 

              𝐿 = 𝐾 − 𝑃 = 𝐾1 + 𝐾2 − 𝑃1 − 𝑃2         

              𝐿 =
1

2
(𝑚1 + 𝑚2)𝑎1

2θ̇1
2
+

1

2
𝑚2𝑎2

2(θ̇1 + θ̇2)
2 − (𝑚1 + 𝑚2)𝑔𝑎1 sin θ1 

                      − 𝑚2𝑔𝑎2 sin(θ1 + θ2)                                                                                                                (4.9) 

 

Pode-se explicitar diretamente o torque nas equações Lagrangianas: 

              τ1 =
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕θ̇1

− 
𝜕𝐿

𝜕θ1
                                                                                                            (4.10) 

              τ2 =
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕θ̇2

− 
𝜕𝐿

𝜕θ2
                                                                                                            (4.11) 

Pode-se substituir a Equação 4.7 e resolver as derivadas para encontrar: 
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              τ1 = [(𝑚1 + 𝑚2)𝑎1
2 + 𝑚2𝑎2

2 + 2𝑚2𝑎1𝑎2 cos θ2]θ̈1 

                +[ 𝑚2𝑎2
2 + 𝑚2𝑎1𝑎2 cosθ2]θ̈2  − 𝑚2𝑎1𝑎2(2θ̇1θ̇2 + θ̇2

2) sin θ2 

                + (𝑚1 + 𝑚2)𝑔𝑎1 cosθ1 + 𝑚2𝑔𝑎2 cos(θ1 + θ2)                                                            (4.12)  

              τ2 = [𝑚2𝑎2
2 + 𝑚2𝑎1𝑎2 cos θ2]θ̈1 + 𝑚2𝑎2

2θ̈2 +  𝑚2𝑎1𝑎2θ̇1
2
sin θ2  

                        +  𝑚2𝑔𝑎2 cos(θ1 + θ2)                                                                                                        (4.13)   

Representando as Equações 4.12 e 4.13 em uma notação vetorial, obtêm-se: 

              𝑴(𝑞) [
θ̈1

θ̈2

] + 𝑪(𝑞, �̇�) + 𝑮(𝑞) =  [
τ1

τ2
]                                                                             (4.14) 

 

Onde: 

𝑴(𝑞) = [
 (𝑚1 + 𝑚2)𝑎1

2 + 𝑚2𝑎2
2 + 2𝑚2𝑎1𝑎2 cos θ2  𝑚2𝑎2

2 + 𝑚2𝑎1𝑎2 cos θ2

𝑚2𝑎2
2 + 𝑚2𝑎1𝑎2 cos θ2 𝑚2𝑎2

2 ] 

𝑪(𝑞, �̇�) = [
− 𝑚2𝑎1𝑎2 (2θ̇1θ̇2 + θ̇2

2
) sin θ2

𝑚2𝑎1𝑎2θ̇1
2
sin θ2

] 

𝑮(𝑞) =  [
 (𝑚1 + 𝑚2)𝑔𝑎1 cos θ1 + 𝑚2𝑔𝑎2 cos(θ1 + θ2)

𝑚2𝑔𝑎2 cos(θ1 + θ2)
] 

 

A notação vetorial mostrada na Equação 4.14 é a forma generalizada que se trabalha 

na hora de explicitar o modelo dinâmico inverso dos manipuladores. Em algumas literaturas é 

possível se encontrar o termo 𝑪(𝑞, �̇�) escrito da forma 𝑪(𝑞, �̇�). �̇� , ambas formulações são 

corretas , sendo a segunda mais utilizada na área de controle.  

Chama-se M(q) de matriz inércia, 𝑪(𝑞, �̇�) é conhecida como matriz de Coriolis e 

forças/torques centrípetos e G(Q) é a matriz que representa os torques/forças devido a 

presença da gravidade.  

Existem formulações generalizadas para se aplicar a manipuladores mais complexos, 

como os de seis graus de liberdade, entretanto estas serão omitidas por questões de clareza. É 
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importante salientar que para um manipulador de n graus de liberdade, o objetivo da 

modelagem dinâmica é encontrar algo da forma: 

            𝑴(𝑞)�̈� + 𝑪(𝑞, �̇�)�̇� + 𝑮(𝑞) = τ ⃗⃗                                                                                       (4.15)  

 

Sendo q um vetor 1xn que denota as posições angulares de cada junta. M(q) a matriz 

inércia de dimensão nxn, simétrica e positivamente definida, 𝑪(𝑞, �̇�) uma matriz nxn 

denotando termos de efeitos centrífugos e de Coriolis e G(Q) uma matriz nxn denotando 

torques devido a aceleração da gravidade. 

Note que a formulação da Equação 4.15 não inclui efeitos de atrito, que ocorrem 

durante o movimento das juntas, o que é bastante difícil de se estimar no processo de 

modelagem. Esta formulação também não inclui forças e torques devido a interação entre o 

manipulador e o espaço de trabalho.  Formulações mais completas podem ser vistas nas 

referências dadas no início desta seção. Para efeitos de aprendizado, a formulação da Equação 

4.15 oferece informações suficientes para se esquematizar um sistema de controle e entender 

a dinâmica de funcionamento dos manipuladores. 

 

3.2.1.2 Formulação de Newton-Euler 

 

Utilizar a formulação de Newton-Euler tem vantagens e desvantagens. Uma grande 

vantagem desta formulação é poder obter diretamente o modelo dinâmico inverso sem 

precisar calcular as matrizes M, C e G. 

Esta formulação segue geralmente os seguintes passos para se encontrar o modelo 

dinâmico: Primeiro se computa as acelerações dos centros de massa de cada elo, juntamente 

com a velocidade angular e aceleração de cada elo em relação ao seu sistema de referência, e 

utilizando as equações de Euler (para força e momento) pode-se encontrar relações entre as 

forças e torques aplicados aos elos, e as variáveis pertinentes ao manipulador. Ou seja, para 

cada elo computa-se: 

              𝐹 = 𝑚𝑎 𝑒𝑙𝑜                                                                                                                             (4.16) 

              �⃗⃗� = 𝐼α⃗⃗  +  ω⃗⃗  x 𝐼ω⃗⃗                                                                                                               (4.17) 
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Onde: 

𝐹  =  Força resultante no elo; 

m =  Massa do elo; 

M⃗⃗⃗  = Momento resultante no elo; 

I =  Momento de inércia do elo; 

𝛼  = Aceleração angular do elo; 

𝑎 𝑒𝑙𝑜   = Aceleração linear do elo; 

�⃗⃗�   = Velocidade angular do elo; 

 

Para se encontrar as forças e torques nos elos – que é a variável de interesse na hora do 

controle – escreve-se equações de balanço de força e momento para cada elo. Este é o 

processo mais complexo, existindo alguns algoritmos na literatura para facilitar a obtenção 

das equações finais. Cita-se o algoritmo desenvolvido por Luh et al. (1980). No decorrer deste 

trabalho será utilizada a formulação de Lagrange para a seção que lida do controle do 

manipulador. 

 

3.2.1.3 Identificação de parâmetros dinâmicos 

 

Quanto maior a complexidade da estrutura do manipulador, mais difícil se torna o 

cálculo de todos os parâmetros pertinentes à formulação dinâmica (parâmetros inerciais, de 

forças centrífugas e entre outros). Se um modelo tridimensional do manipulador é conhecido, 

pode-se recorrer a recursos do programa de modelagem na hora de se estimar a matriz de 

inércia do manipulador, entretanto nem sempre estes valores são estimados corretamente. 

Uma técnica avançada bastante utilizada é a de identificação de parâmetros, onde 

pode-se estimar quais são os parâmetros dinâmicos, isto é, estimar as matrizes M , C e G 

mostradas na Equação 4.15, se forem conhecidas informações sobre: os torques (τ⃗ ) nas juntas 

,  a posição (q), velocidade (�̇�) e aceleração (�̈�) das juntas em determinados instantes de 

tempo durante uma certa trajetória. As informações sobre a junta podem ser facilmente 
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obtidas pelo sistema de instrumentação do manipulador, sendo necessário apenas uma 

reconstrução numérica para estimar o valor da velocidade e aceleração com uma precisão 

aceitável. Os torques nos elos podem ser estimados se for conhecido os parâmetros 

característicos do atuador – no caso de motores elétricos DC, pode-se facilmente calcular o 

torque se for medido a voltagem que está sendo aplicada ao atuador. 

Sciavicco & Siciliano (2000) detalham um algoritmo que pode ser implementado para 

estimar estes parâmetros. O algoritmo não será detalhado neste trabalho, mas sua ideia geral 

já foi explicada no parágrafo anterior. É importante ressaltar que a maioria destes métodos de 

identificação somente consegue identificar os parâmetros dinâmicos do manipulador que 

contribuem diretamente para o modelo dinâmico. Isto é, somente serão identificados os 

parâmetros que influenciam o comportamento dinâmico do manipulador no conjunto de dados 

que se possui, ou seja, ao se gerar uma trajetória aleatória para se computar os torques e os 

dados das juntas, existem parâmetros que não influenciaram diretamente o movimento 

durante esta trajetória em específico. Os parâmetros que não influenciam diretamente em 

determinada trajetória são chamados de não identificáveis. Em um exemplo mais concreto, 

imagine que se gerou uma trajetória onde apenas quatro juntas se moveram, e duas juntas 

permaneceram paradas. Fica evidente que o efeito dinâmico que o movimento destas duas 

juntas paradas teria caso estas se moverem seria diferente do efeito que elas tiveram durante 

esta trajetória em que estiveram paradas. Sendo assim, é importante também escolher uma 

trajetória ótima antes de se realizar a identificação dos parâmetros dinâmicos, a fim de que a 

aproximação seja mais próxima da realidade. 

 

3.3 MODELO CINEMÁTICO DE UM MANIPULADOR 

 

A maioria das tarefas que os manipuladores são projetados para realizar é baseada em 

posições do efetuador. Em uma tarefa de pick-and-place, por exemplo, precisa-se movimentar 

o efetuador de uma posição inicial para uma posição final, especificada geralmente no espaço 

cartesiano. Outras tarefas mais complexas podem requerer que o movimento do efetuador siga 

uma determinada trajetória no espaço cartesiano – por exemplo, manipuladores utilizados 

para soldar, onde é necessário que o efetuador descreva uma trajetória especificada 

dependendo do tipo de solda. A base do cálculo dos inputs que devem ser mandados para o 
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controlador a fim de garantir que o efetuador percorra uma trajetória desejada vem do modelo 

cinemático. 

O modelo cinemático possibilita encontrar relações entre a posição e orientação do 

efetuador em função da posição, velocidade e aceleração de cada junta. A formulação 

cinemática é relativamente mais simples que a formulação dinâmica para manipuladores mais 

complexos quando se faz o uso de técnicas como a orientação dos eixos coordenados segundo 

a formulação de Denavit-Hartenberg (Denavit & Scheunemann, 1955) e a utilização de uma 

formulação matricial. Esta seção abordará os modelos cinemáticos inversos e diretos, bem 

como a teoria básica para o entendimento dos elementos que compõem estas formulações.  

Se o leitor optar por uma dedução mais detalhada, esta pode ser encontrada em 

Sciavicco & Siciliano (2000), Dombre et al. (2007), Morecki & Knapczyk  (1999) e Lewis & 

Munro (2004). 

3.3.1 Transformadas homogêneas 

 

O ponto inicial para se entender o modelo dinâmico é entender a formulação para 

descrever relações entre posição e a orientação de um determinado corpo em relação à 

diferentes eixos coordenados utilizando transformadas homogêneas. 

 

Figura 3.18 – Ponto P no espaço cartesiano e dois eixos coordenados. 

Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 

 

Seja P um ponto no espaço mostrado na Figura 3.18, 𝑝0⃗⃗⃗⃗  o vetor de coordenadas do 

ponto P em relação ao eixo coordenado (x0,y0,z0) e 𝑝1⃗⃗⃗⃗   o vetor de coordenadas de P em 

relação ao eixo (x1,y1,z1) . Seja 𝑜1
0⃗⃗⃗⃗  o vetor que descreve a origem do eixo coordenado de 
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índice 1 em relação ao eixo de índice 0 e 𝑹𝟏
𝟎a matriz de rotação do eixo 1 em relação ao eixo 

0. As posições do mesmo ponto P podem ser relacionadas entre os eixos de acordo com: 

               𝑝0⃗⃗⃗⃗ =  𝑜1
0⃗⃗⃗⃗ + 𝑹𝟏

𝟎𝑝1⃗⃗⃗⃗                                                                                                                   (5.1) 

A Equação 5.1 representa a transformada de coordenadas, translação e rotação, de um 

ponto entre dois eixos coordenados. Uma maneira de representar esta transformação de uma 

forma mais compacta é utilizar a representação homogênea do mesmo vetor p, por um vetor 

𝑝 *, onde: 

               𝑝 ∗ = [
𝑝
1
]                                                                                                                                 (5.2) 

 

Utilizando esta notação, chama-se de 𝑨𝟏
𝟎 a transformada homogênea do eixo 0 para o 

eixo 1 , que pode ser representada por: 

               𝑨𝟏
𝟎 = [

𝑅1
0 𝑜1

0

𝑂𝑇 1
]                                                                                                                     (5.3) 

Esta transformada representa de forma compacta as informações de quanto o eixo 0 foi 

transladado e rotacionado para se obter o eixo 1. A utilização de matrizes de transformadas 

homogêneas permite descrever a mecânica do manipulador de uma maneira compacta e 

uniforme, expressando relações de geometria, cinemática e dinâmica entre os elementos do 

manipulador e os objetos manipulados (Morecki & Knapczyk, 1999) 

Note que a porção de translação pode ser facilmente identificada como um vetor (3x1) 

, localizado na última coluna da matriz A. Os três elementos já fornecem a informação direta 

dos valores transladados nos eixos x,y,e z respectivamente. Entretanto, não se tem a mesma 

facilidade para se encontrar os ângulos de rotação que foram utilizados nesta transformação. 

Lembre-se que 𝑹𝟏
𝟎  é uma matriz (3x3), que dependendo das rotações entre os dois eixos, 

pode conter em cada termo combinações de senos e cossenos dos três ângulos de rotação. Este 

problema pode ser contornado de várias maneiras. Uma maneira mais efetiva é utilizar uma 

formulação especial para a matriz de rotação, adotando ângulos de Euler, por exemplo, muito 

utilizados na área de DRONES, conhecidos como Roll-Pitch-Yaw. Outra maneira é orientar os 

eixos coordenados de uma maneira pré-determinada, por exemplo, seguindo a notação de 
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Denavit-Hartenberg, de maneira à já possuir uma forma para a matriz de transformada 

homogênea previamente derivada. 

 

 

 

3.3.2 Notação de Denavit-Hartenberg 

 

O primeiro passo para construir o modelo cinemático dos manipuladores é atribuir um 

eixo coordenado à cada articulação, ou junta, do manipulador. A seção 3.3.1 ilustrou como 

pode-se descrever a translação e a rotação entre dois eixos coordenados de uma maneira 

compacta utilizando transformadas homogêneas. 

A notação de Denavit-Hartenberg, ou apenas DH, é uma convenção largamente 

utilizada na área de manipuladores robóticos na hora de atribuir estes eixos coordenados a 

cada uma das juntas do manipulador. Uma grande vantagem de se utilizar esta notação é que 

se pode descrever totalmente o modelo cinemático do manipulador utilizando apenas quatro 

parâmetros. Definindo estes quatro parâmetros para cada uma das juntas, já se pode utilizar 

uma formulação para encontrar a transformada homogênea de junta para junta, e calcular todo 

o modelo cinemático com esta informação. A formulação formal de toda esta notação pode 

ser vista em (Denavit & Scheunemann,1955).  

Antes de introduzir os quatro parâmetros, é necessário entender como se atribuir os 

eixos coordenados de maneira correta segundo esta notação DH. Em muitas literaturas esta 

parte não é muito didática, o que acaba por causar confusão aos leitores que estão iniciando na 

área de manipuladores robóticos. Abaixo é apresentado um algoritmo baseado na experiência 

do autor, para garantir que os eixos coordenados foram atribuídos de forma correta. O 

algoritmo ordena os eixos a partir da base, até o efetuador, sendo a base o eixo coordenado de 

índice 0. O eixo coordenado localizado no efetuador pode ser posicionado convenientemente 

no centro geométrico da garra do efetuador, a fim de facilitar posteriores cálculos de 

cinemática inversa. Note que este é um eixo coordenado que é atribuído ao elemento 

efetuador, e não uma junta. Segue que o eixo coordenado do efetuador deve ser igual ao eixo 

coordenado da junta que o precede. O algoritmo é executado para cada uma das juntas atuadas 
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do manipulador, e o eixo do efetuador é encontrado apenas repetindo o eixo coordenado 

anterior. 

1) O primeiro passo é definir as direções “z” para cada um dos coordenados (para 

juntas de revolução somente). Utilizando a mão direita, mantendo o polegar para 

cima e os quatro dedos restantes em formado de uma onda, atribui-se o eixo z de 

cada eixo como a direção de rotação anti-horária. Isto é, rotacione os quatro dedos 

no sentido anti-horário, a direção em que o polegar apontar será a direção do eixo z 

de cada eixo. 

2) O segundo passo é definir as direções “x” de cada eixo coordenado. A regra é que 

para cada eixo coordenado (n) iniciando da base, sendo n=0, o eixo x de cada eixo 

coordenado deve ser perpendicular à direção z(n-1) e z(n). Como a base não tem 

nenhum eixo coordenado anterior, atribui-se o x de maneira a garantir que ela seja 

perpendicular à direção “z0”. Se mais de uma direção for perpendicular aos eixos 

(n-1) e (n), orienta-se preferencialmente na direção que é paralela ao comprimento 

do eixo. 

3) O terceiro passo é atribuir as direções “y” de cada eixo coordenado. A única regra 

é que y deve seguir a regra da mão direita, de z para x. 

4) O último passo é checar se cada direção “x(n)” dos eixos coordenados previamente 

atribuídos intercepta o eixo “z(n-1)”. Isto é, prolongando as direções “x(n)” e “z(n-

1)”, para os sentidos positivo e negativo, as retas prolongadas devem se tocar em 

algum ponto do espaço. Caso algum dos eixos não obedeça esta regra, este é 

transladado para a junta anterior, posterior, ou algum ponto conveniente, de 

maneira a garantir a interceptação. 

Com os eixos coordenados estabelecidos corretamente, pode-se atribuir os quatro 

parâmetros que caracterizam a notação DH ao manipulador, lembrando que para a base 

atribui-se o índice 0, sendo a junta da base denotada por n=0, e o primeiro elo que parte desta 

junta como o elo n=1. Para cada junta, iniciando-se de n=1 até o eixo coordenado localizado 

no efetuador (a junta da base do manipulador não é inserida nesta atribuição), são atribuídos 

os parâmetros: 
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● a(n): representando o comprimento do elo (n) , isto é , o comprimento 

percorrido ao longo da direção do eixo x(n) , partindo do eixo n=(i-1) para o 

eixo n=i.  

● 𝛼(n): representa a rotação em torno do eixo x(n) que faz com que o eixo z(n-1) 

se torne paralelo ao eixo z(n). 

●  θ(n): representa a rotação da junta(n) em torno do eixo z(n). Este parâmetro é 

a incógnita que representa a posição angular de cada junta em cada instante de 

tempo. 

● d(n): representa o deslocamento ao longo do eixo z(n-1) entre os eixos (n) e (n-

1) 

Um parâmetro adicional σ é introduzido sendo somente função do tipo junta, se a junta 

for de revolução, o valor atribuído é 0, se a juntar for prismática, atribui-se o valor de 1.  

 

Figura 3.19 – Exemplo do cálculo dos parâmetros DH para um manipulador esférico. 
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Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 

 

 

 

Uma vez realizada a atribuição dos eixos coordenados, e o cálculo de cada parâmetro 

DH para cada junta, pode-se calcular as transformadas homogêneas entre quaisquer duas 

juntas consecutivas (n-1) e (n) segundo a forma: 

 

      𝑨𝒏
𝒏−𝟏 = [

cos θ(n) − sin θ(n) cos 𝛼(𝑛) sin θ(n) sin 𝛼(𝑛) 𝛼 cos θ(n)
sin θ(n) cos θ(n) cos 𝛼(𝑛) − cos θ(n) sin 𝛼(𝑛) 𝛼 sin θ(n)

0 sin 𝛼(𝑛) cos 𝛼(𝑛) 𝑑(𝑛)
0 0 0 1

]           (5.4)  

 

Note que a única incógnita na matriz da Equação 5.4 é a posição angular θ da junta. 

Este valor é calculado para qualquer instante de tempo pelo sistema de instrumentação do 

manipulador. Então para uma pose aleatória, isto é, para um conjunto 𝑞 = [θ1, θ2 …θ𝑛] de 

posições das juntas , pode-se utilizar a matriz da Equação 5.4 para calcular a posição e 

orientação de qualquer ponto do manipulador em um espaço tridimensional  se for conhecido 

o conjunto q . 

 

3.3.3 Cinemática inversa 

 

O problema de cinemática direta de maior interesse na área dos manipuladores é poder 

prever qual a posição e orientação do efetuador em um espaço tridimensional, quando é 

conhecida a posição do manipulador, isto é, o conjunto de ângulos 𝑞 = [θ1, θ2 …θ𝑛]  que 

caracterizam o estado do manipulador. 

O problema se resume a encontrar qual é a matriz de transformada homogênea entre o 

efetuador e um ponto de referência, geralmente a base. Seja um manipulador com (n-1) juntas 

articuladas atuadas, define-se como T a matriz que representa a transformada diretamente da 

base (junta n=0) para o efetuador (junta n=n), também chamada de matriz T do manipulador. 

Para se encontrar a transformada homogênea entre várias juntas consecutivas, basta 
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multiplicar cada transformada definida Equação 5.4 uma por uma, formando uma cadeia 

cinemática de transformações, isto é: 

                 �⃗� 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐴1
0𝐴2

1 … . . 𝐴𝑛
𝑛−1                                                                                      (5.5) 

Trata-se de um problema simples, uma vez que basta somente uma multiplicação entre 

matrizes para se encontrar a transformada do manipulador, e em seguida basta extrair as 

variáveis de interesse diretamente da transformada. Por exemplo, se for conhecida a 

transformada �⃗� manipulador e uma pose arbitrária definida por 𝑞 = [θ1, θ2 …θ𝑛] , o vetor (1x3) 

𝑝 =[p1 p2 p3]
T, presente na última coluna de Tmanipulador representa as posições x,y,z do 

efetuador em relação à base. Isto é, partindo da base, o efetuador está transladado p1 na 

direção x, p2 na direção y e p3 na direção z. Um problema bastante comum entretanto é 

conseguir extrair a orientação do efetuador em relação à base, isto é, quais os três ângulos de 

rotação que caracterizam a orientação do efetuador. As três primeiras linhas e colunas da 

matriz de �⃗� manipulador de fato caracterizam uma matriz de rotação, entretanto cada um dos 9 

elementos não são independentes. Por isso utiliza-se outras notações para a formulação dos 

ângulos, como a formulação dos ângulos de Euler roll-pitch-yaw. Para maiores informações 

as referências citadas no início desta seção podem ser consultadas. 

 

3.3.4 Cinemática Inversa 

 

A cinemática inversa, ou indireta, é a área da cinemática de maior interesse dentro do 

universo dos manipuladores. É o problema mais recorrente que se encontra na hora de 

programar o manipulador para realizar determinada tarefa. A cinemática indireta busca 

explicitar a pose do manipulador, isto é, o conjunto  𝑞 = [θ1, θ2 …θ𝑛] de ângulos assumidos 

por cada junta, para posicionar e orientar o efetuador no espaço. Em outras palavras, sabendo-

se a posição e a orientação do efetuador durante a tarefa, tem-se interesse de calcular quais as 

poses do manipulador que movimentam o efetuador para as posições desejadas. 

O problema indireto, entretanto, apresenta maior complexidade em relação ao modelo 

direto. As equações que se deve resolver para se encontrar o modelo inverso são geralmente 

não lineares, portanto nem sempre é possível encontrar uma solução única. Pode-se apresentar 

variadas e até infinitas soluções para a pose do manipulador que posiciona e orienta o 
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efetuador no local desejado no espaço. Também pode não haver solução alguma que faça com 

que o efetuador alcance o local desejado.  

No modelo direto trata-se de conceitos mais concretos, pois se sabe de antemão 

algumas restrições que o manipulador oferece quanto as poses alcançadas, isto é, restrições 

devido à estrutura física do manipulador por exemplo, não sendo possível posicionar as juntas 

em determinados ângulos pois os elos se chocariam. No problema indireto nem sempre é fácil 

prever se a posição e orientação pode ser alcançada de antemão, apenas pode-se ter uma ideia 

geral de pontos prováveis de serem alcançados conhecendo-se o formado do espaço de 

trabalho característico do manipulador. Só é possível prever com certeza se a posição e 

orientação desejada que o efetuador assuma pode ser alcançada pelo manipulador se este 

ponto pertencer ao espaço de trabalho destro (conceito caracterizado na seção 3.1.1). Para um 

manipulador de seis graus de liberdade, sem limites mecânicos nas juntas, existem até 16 

soluções admissíveis para se posicionar e orientar o efetuador no espaço (Sciavicco & 

Siciliano, 2000). Dependendo da complexidade da geometria do manipulador, pode-se 

encontrar o modelo de cinemática indireta apenas utilizando relações algébricas da geometria. 

Entretanto para modelos mais complexos e com mais graus de liberdade, torna-se necessário 

utilizar outros métodos, por exemplo, métodos numéricos iterativos ou abordar o problema 

em duas etapas, resolvendo o modelo para encontrar primeiro os graus de liberdade que 

posicionam o efetuador na posição desejada e depois resolvendo para encontrar os graus de 

liberdade que orientam o efetuador (Lewis & Munro, 2014). 

 

3.3.4.1 Método algébrico 

 

O método algébrico (Paul, 1981) é a abordagem mais simples para se encontrar o 

modelo cinemático inverso, e um método capaz de se encontrar uma solução única para o 

problema. Todavia esta abordagem só é viável quando é possível extrair relações explícitas 

para os pontos no espaço de acordo com as variáveis das juntas. Geralmente este método só é 

aplicado para manipuladores com poucos graus de liberdade e geometria simples. A Figura 

3.20 mostra um manipulador de dois graus de liberdade. Deseja-se encontrar uma relação que 

explicite o ponto (x,y) em função dos ângulos θ1 e θ2. 
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Figura 3.20 – Exemplo do cálculo dos parâmetros DH para um manipulador esférico. 

Fonte: Lewis & Munro (2004). 

 

Através de relações algébricas simples facilmente pode-se extrair o valor de θ2 : 

              𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 2𝑎1𝑎2 cos θ2                                                                      (5.6) 

               θ2 = cos−1 (
𝑥2 + 𝑦2 − 𝑎1

2 − 𝑎2
2

2𝑎1𝑎2
)                                                                                 (5.7) 

 

Para encontrar θ1basta trabalhar com um ângulo auxiliar φ , de modo que: 

              φ = tan−1 (
𝑎2 sin θ2

𝑎1 + 𝑎2 cos θ2
)                                                                                              (5.8) 

               θ1 = tan−1 (
𝑦

𝑥
) −  φ                                                                                                          (5.9)  

 

Utilizando as Equações 5.7 e 5.9, pode-se prever a pose do manipulador que posiciona 

o efetuador em um ponto (x,y) desejado no espaço. Note que esta é uma das duas soluções 

possíveis para este problema. A solução mostrada na Figura é conhecida como “ombro para 

baixo”. A segunda solução possível para este problema seria “Ombro para cima”, com o 

primeiro link deslocado para cima, e o segundo link deslocado para baixo. 
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3.3.4.2 Modelo cinemático indireto diferencial 

 

Como dito anteriormente, a medida em que a complexidade do manipulador aumenta, 

torna-se inviável utilizar o modelo algébrico para tentar encontrar relações entre os pontos no 

espaço e a pose do manipulador, uma vez que é difícil se explicitar relações diretas entre os 

ângulos das juntas e as posições no espaço. Os métodos mais avançados e mais utilizados para 

resolver os problemas de cinemática inversa utilizam um modelo diferencial. A grande 

vantagem de se utilizar a formulação diferencial é que esta oferece equações que representam 

relações lineares entre a velocidade das juntas e a velocidade do efetuador (dada no espaço 

operacional). Enquanto o modelo cinemático indireto clássico fornece relações entre a pose do 

manipulador e a posição e orientação do efetuador, o modelo cinemático diferencial busca 

encontrar uma relação entre o movimento do efetuador – sua velocidade linear e angular -

dadas em coordenadas cartesianas de preferência, e o movimento das juntas do manipulador 

(velocidade angular).  

Seja um ponto 𝑋 =[x y z]T um vetor que contém as coordenadas (x,y,z) cartesianas de 

um ponto em um espaço tridimensional situado no efetuador , um manipulador formado por 

(n) graus de liberdade , e a pose do manipulador caracterizada pelo conjunto de ângulos 𝑞 =

[θ1, θ2 …θ𝑛] assumidos pelas juntas . O modelo cinemático indireto clássico busca relações 

da forma: 

             𝑞 = 𝑓(𝑋)                                                                                                                               (5.10) 

O modelo cinemático diferencial por sua vez é da forma: 

              �̇� = 𝐽−1(𝑞)�̇�                                                                                                                  (5.11) 

 

O modelo cinemático diferencial introduz uma matriz J(q) , conhecida como matriz 

Jacobiana. Por esta matriz ser essencial para o entendimento do modelo de cinemática inversa 

diferencial é necessário uma seção dedicada somente para esta. 
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3.3.4.2.1 Matriz Jacobiana 

 

A matriz Jacobiana está presente em várias áreas da robótica, e sua importância é vital 

para os modelos cinemáticos diferenciais. Ela é a base de todo o modelo cinemático 

diferencial inverso, que é utilizado para fornecer a solução do conjunto de ângulos das juntas 

q que o manipulador deve assumir para orientar e posicionar o efetuador em um ponto 

desejado. Ela também é usada na hora de calcular o modelo que prevê forças e torques nos 

atuadores de acordo com as forças e torques exercidos pelo espaço de trabalho no 

manipulador. Outro uso bastante recorrente é no cálculo de singularidades no espaço de 

trabalho. (Dombre et al., 2007). 

Analisando novamente a Equação 5.11, percebe-se que a matriz Jacobiana é a 

ferramenta pela qual se consegue mapear a relação entre a velocidade/aceleração do efetuador 

no espaço e a velocidade/aceleração das juntas que compõem o manipulador. Existem duas 

principais maneiras de se encontrar a matriz Jacobiana de um manipulador que serão 

apresentadas a seguir. 

 

 

3.3.4.2.2 Cálculo da matriz Jacobiana pelo método analítico 

 

Se for conhecido de antemão as equações de cinemática direta, isto é, X=f(q) como 

apresentado pela Equação 5.10, uma maneira simples de se calcular a matriz Jacobiana é por 

meio da sua definição, calculada termo a termo: 

                                  𝐽(𝑖, 𝑗) =
𝜕𝑓𝑖(𝑞)

𝜕𝑞𝑗
                                                                                              (5.12) 

 

Onde J(i,j) representa o elemento da linha i e coluna j da matriz Jacobiana. 
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Este método é de fácil aplicação para manipuladores de até três graus de liberdade 

(Dombre et al., 2007). Para manipuladores de maior complexidade geralmente se utiliza a 

técnica apresenta a seguir. 

 

3.3.4.2.3 Cálculo da matriz Jacobiana pelo método geométrico 

 

Este método é o mais utilizado para se calcular o Jacobiano de manipuladores com 

mais de três graus de liberdade. Como dito anteriormente, o objetivo da formulação de 

cinemática diferencial inversa tem como objetivo oferecer relações entre as velocidades linear 

e angular do efetuador e as velocidades angulares das juntas. Sendo v a velocidade linear do 

efetuador, ω a velocidade angular do efetuador e �̇� o conjunto de velocidades angulares das 

juntas, pode-se escrever: 

                𝑣 = 𝑱𝒗(𝒒)�̇�                                                                                                                         (5.13) 

                ω⃗⃗ = 𝑱𝛚(𝒒)�̇�                                                                                                                        (5.14) 

Escrevendo um modelo cinemático diferencial direto: 

                �̇� = [
𝑣
ω

] = 𝐽(𝑞)�̇�                                                                                                               (5.15) 

 

Comparando as Equações 5.13, 5.14 e 5.15, nota-se que é possível dividir a matriz 

Jacobiana original em duas submatrizes, Jv e Jω . Para um manipulador de n graus de 

liberdades, Jv é conhecida como matriz Jacobiana velocidade linear, de dimensão (3xn) e ela 

computa a contribuição que as velocidades angulares de cada junta têm sobre a velocidade 

linear do v efetuador. A matriz Jω por sua vez é conhecida como matriz Jacobiana velocidade 

angular, de dimensão (3xn), cuja função é computar a contribuição que as velocidades 

angulares de cada junta têm sobre a velocidade angular ω do efetuador. Deste modo, a matriz 

Jacobiana é separada em uma metade superior de três linhas e n colunas, e uma metade 

inferior de três linhas e n colunas. 

Para uma dedução e prova detalhada da composição dos elementos que compõem 

estas duas submatrizes o leitor pode consultar Sciavicco & Siciliano (2000). 

3.3.4.2.4 Cálculo da matriz Jacobiana velocidade linear 
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Seja �̂� o vetor que representa o eixo de rotação sobre o qual cada junta gira , se foi 

utilizada a formulação DH , este é o vetor [0,0,1]T. Cada elemento da linha i e coluna j da 

submatriz pode ser escrito usando: 

                𝐽𝑣(𝑖, 𝑗) =  𝑹𝟎
𝒊−𝟏. �̂� 𝑥 (𝑝𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑒𝑓𝑒𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟
− 𝑝𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑖−1)                                                           (5.16) 

Onde: 

𝑹𝟎
𝒊−𝟏 =  Matriz de rotação entre a base e o eixo coordenado (i-1); 

𝑝𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑒𝑓𝑒𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟

 = Posição do eixo coordenado do efetuador em relação a base; 

𝑝𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑖−1 = Posição do eixo (i-1) com relação a base; 

Todos estes elementos já foram explicados na seção 3.3.1 que trata de coordenadas 

homogêneas. Existe uma maneira bem simples de encontrar cada um destes elementos sem 

muito esforço, basta saber cada uma das transformadas homogêneas entre os elos, isto é, se 

for conhecido 𝐴0
1  , 𝐴1

2 , 𝐴2
3  ... pode-se calcular as transformadas de todos as juntas com relação 

à base , isto é: 

                𝐴0
2 = 𝐴0

1𝐴1
2                                                                                                                           (5.17) 

              𝐴0
3 = 𝐴0

1𝐴1
2𝐴2

3                                                                                                                       (5.18) 

             𝐴0
𝑛 = 𝐴0

1𝐴1
2𝐴2

3 …𝐴𝑛−1
 𝑛                                                                                                          (5.19) 

 

A posição do efetuador com relação à base é obtida diretamente nas três primeiras 

linhas da última coluna da matriz da Equação 5.19. A posição do eixo (i-1) com relação à base 

é obtida diretamente na transformada 𝐴0
𝑖−1 , de igual maneira. 

Uma maneira inteligente de se resolver 5.16 é começar resolvendo o produto entre 

𝑅0
𝑖−1 e �̂� . Como �̂� =[0 0 1]T, o resultado dessa conta são as três primeiras linhas da terceira 

coluna de 𝐴0
𝑖−1. 

Após o cálculo, faz-se o produto vetorial com o resultado da subtração dentro do 

parêntesis, dando origem à um escalar, que será atribuído à linha i e coluna j da matriz 
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Jacobiana velocidade linear. Repete-se este procedimento para três linhas e n colunas, isto é, 

i=1,2,3 e j=1,2,3....n  

 

 

3.3.4.2.5 Cálculo da matriz Jacobiana velocidade angular 

 

A matriz Jacobiana é mais simples de ser encontrada, cada elemento da linha i e 

coluna j são da forma: 

               𝐽ω(𝑖, 𝑗) = 𝑅0
𝑖−1. �̂�                                                                                                                (5.20) 

Onde: 

𝑹𝟎
𝒊−𝟏 = Matriz de rotação entre a base e o eixo coordenado (i-1); 

 

Seguindo um raciocínio análogo ao cálculo da primeira metade da matriz Jacobiana, 

basta localizar estes elementos diretamente nas respectivas transformadas com relação a base. 

Repete-se o procedimento para i=1,2,3 e j=1,2,3...n.  

Após se calcular as duas metades da matriz Jacobiana, monta-se a matriz realizando-se 

uma simples justaposição, as três primeiras linhas e n colunas da matriz Jacobiana serão 

preenchidas com os elementos correspondentes da matriz Jacobiana velocidade linear, e as 

três últimas linhas e n colunas serão preenchidas com os elementos correspondentes da matriz 

Jacobiana velocidade angular. 

 

 

3.3.5 Inversão da matriz Jacobiana para o cálculo da cinemática inversa 

 

Tendo-se calculado a matriz Jacobiana J(q) , pode-se voltar ao modelo diferencial 

inverso dado pela Equação 5.11. O problema para resolver a cinemática inversa está na 

inversão da matriz Jacobiana. Note que para o caso de um manipulador redundante, a matriz 

Jacobiana não é quadrada, não sendo possível calcular sua inversa, já configurando um 
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problema para o cálculo do modelo inverso. Também têm-se o problema das singularidades 

na matriz Jacobiana, caracterizado por det(J(q))=0 ,  onde um ou mais eixos de rotação das 

juntas se alinham , resultando em perdas de graus de liberdade. A análise da relação entre a 

matriz Jacobiana ao redor e em pontos singulares no espaço é tratado mais detalhadamente em 

Sciavicco & Siciliano (2000). Existem diversos algoritmos que permitem evitar o cálculo da 

inversa, aproximando o seu valor de alguma maneira por alguma outra entidade. São 

apresentados alguns destes algoritmos mais à frente. 

Se o cálculo da inversa for possível e simples de se fazer, pode-se optar por uma 

técnica de integração numérica qualquer para resolver o problema inverso diretamente. Se for 

conhecida a pose inicial do manipulador q(0) e a trajetória desejada que o efetuador siga em 

termos de suas velocidades (determinada pelo usuário) e utilizando a Equação 5.11 pode-se 

encontrar as posições q em instantes seguidos de tempo integrando a velocidade. A 

velocidade da junta pode ser calculada por: 

               �̇� = 𝐽−1(𝑞). �̇�                                                                                                                    (5.21) 

A posição da junta em um instante de tempo t pode ser calculada através da integração 

da velocidade: 

               𝑞 (𝑡) =  ∫ �̇�(𝜁)𝑑𝜁
𝑡

0

+ 𝑞(0)                                                                                                (5.22) 

Esta integração pode ser feita numericamente utilizando diversos métodos numéricos. 

Um dos métodos mais simples, de ordem de convergência 1, é o método de Euler. Se for 

especificado o intervalo de integração Δt (escolhido pelo usuário), e sabendo a posição e a 

velocidade da junta no instante de tempo t, pode-se calcular a posição da junta em um instante 

posterior através de: 

   𝑞(𝑡 + Δt) = 𝑞(𝑡) + �̇�(𝑡). Δt                                                                                           (5.23)  

O resultado da Equação 5.22 dá as posições necessárias que cada junta deve apresentar 

para que o efetuador percorra uma trajetória desejada, especificada em termos de sua 

velocidade. 

3.3.5.1 Aproximação da matriz jacobiana inversa. 
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Existem diversos algoritmos que tentam contornar o problema da inversão da matriz 

Jacobiana. Estes são derivados detalhadamente em Buss (2009). Pode-se aproximar a inversa 

da matriz Jacobiana por: Sua transposta multiplicada por um escalar, uma Pseudo inversa e 

pelo método damped least squares (DLS). Todas as formulações são desenvolvidas a fim de 

facilitar o cálculo da inversa e também por contornar os problemas do valor da inversa em 

regiões próximas a singularidades.  

Sendo C um escalar escolhido corretamente (Buss, 2009), pode-se aproximar a inversa 

por sua transposta através de: 

𝑱(𝒒) ≅  ∁. 𝑱𝒕(𝒒)                                                                                                                    (5.24)        

 A aproximação pela Pseudo inversa pode ser resumida como: 

             𝑱(𝒒) ≅  𝑱𝑻(𝑱 𝑱𝑻)−1                                                                                                               (5.25) 

 

 Sendo K um escalar (coeficiente de amortecimento) propriamente escolhido (Buss 

(2009) e  I a matriz identidade.  

Pode-se aproximar a matriz Jacobiana através do método DLS: 

           𝑱(𝒒) ≅  𝑱𝑻(𝑱 𝑱𝑻 + 𝑲𝟐𝑰)−1                                                                                                    (5.26) 

 

Note que as formulações apresentadas pelas Equações 5.24 , 5.25 , 5.26 não calculam 

diretamente a inversa da matriz Jacobiana. 

 

 

3.4 ANÁLISE DE DESEMPENHO 

 

Na hora de se escolher dentre inúmeros tipos de manipuladores robóticos existentes 

para a realização de uma determinada tarefa é importante garantir que a interação entre o 

manipulador e o ambiente de trabalho será ótima, isto é, o manipulador deve possuir as 

características desejadas para poder realizar determinada tarefa. 
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A escolha da estrutura cinemática, atuadores, design dos mecanismos e o método de 

controle corretos determinam o desempenho do manipulador. Nesta seção serão explicados 

alguns termos comuns de se encontrar na literatura, importantes para definir e comparar a 

performance de manipuladores. 

 

3.4.1 Análise do espaço de trabalho 

 

Uma definição formal para o espaço de trabalho pode ser compreendida como a região 

descrita pela origem do eixo acoplado ao efetuador quando todas as juntas executam todos os 

movimentos possíveis (Sciavicco & Siciliano, 2000). Dentro desta região ainda pode-se 

destacar duas sub-regiões: O espaço de trabalho alcançável (reachable workspace) e o espaço 

de trabalho destro (dexterous workspace). A região alcançável é aquela onde se consegue 

posicionar o efetuador na região com pelo menos uma orientação. A região destra é aquela 

onde o efetuador consegue se posicionar possuindo qualquer orientação. Destas definições 

pode-se retirar os conceitos de manipuladores que possuem elevado alcance versus elevada 

destreza. Manipuladores de elevado alcance conseguem posicionar o efetuador em uma maior 

área do ambiente de trabalho, entretanto com limitações de orientação em algumas destas 

posições. Manipuladores que possuem elevada destreza, são mais indicados para tarefas 

específicas, como ,por exemplo, em uma linha de montagem, onde é desejável que a mesma 

máquina possa realizar montagens em diferentes orientações e posições.  

Uma análise matemática detalhada de como se encontrar o formato e volume do 

espaço de trabalho de um manipulador genérico pode ser vista em Morecki & Knapczyk  

(1999). 

O espaço de trabalho característico de cada cadeia cinemática específica de diferentes 

tipos de manipuladores pode sofrer variações em função de alguns parâmetros, como a 

presença de limitações físicas no movimento das juntas (limitação do movimento de rotação 

dentro de uma faixa de ângulos possíveis) e a presença de obstáculos que podem estar 

presentes no ambiente de trabalho. Aqui define-se o ambiente de trabalho como o ambiente 

onde o manipulador está inserido e desenvolvendo uma tarefa desejada. O efeito de redução 

no espaço de trabalho causado por limitações de rotação nas juntas pode ser visto na Figura 
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3.21, onde Dombre et al. (2007) limita a rotação da primeira junta no intervalo [-120°,100°] e 

a segunda junta em [-120° , 150°].  

 

 

Figura 3.21 – Redução no espaço de trabalho causado por limitação de rotação das 

juntas; a) espaço de trabalho teórico sem limitação; b) espaço de trabalho limitado por 

um range de rotações. 

Fonte: Dombre et al (2007). 

 

 

 

O efeito na redução do espaço de trabalho causado pela presença de eventuais 

obstáculos no espaço de trabalho pode ser visto na Figura 3.22 
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Figura 3.22 – Redução no espaço de trabalho causado por obstáculos; a)espaço de 

trabalho limitado pela rotação; b) espaço de trabalho limitado pela rotação e um 

obstáculo. 

Fonte: Dombre et al (2007). 

 

Existe outro problema bem comum para realizações de tarefas onde o efetuador deve 

seguir uma determinada trajetória contínua. O conceito de conectividade de um manipulador é 

a sua capacidade de se mover de um ponto F para um ponto B, ambos dentro da região do 

espaço de trabalho, seguindo qualquer trajetória. Note que na Figura 3.23 é impossível o 

manipulador partir de F e chegar em B segundo algumas trajetórias (há descontinuidades na 

região do espaço de trabalho, sendo regiões impossíveis de o manipulador posicionar o 

efetuador). 
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Figura 3.23 – Pontos acessíveis individualmente, mas não conectáveis diretamente por 

algumas trajetórias. 

Fonte: Dombre et al (2007). 

 

Fica claro que escolher um manipulador baseado apenas no formato de volume do seu 

espaço de trabalho sem levar em consideração eventuais limitações no movimento das juntas 

e obstáculos presentes no ambiente de trabalho pode afetar o desempenho da tarefa a ser 

realizada. 

 

3.4.2 Análise de desvios 

 

Existem dois principais conceitos para analisar os possíveis desvios que o manipulador 

pode apresentar. A precisão de um manipulador robótico está relacionada ao desvio entre a 

posição real assumida pelo efetuador e a posição calculada pela cinemática direta. Possíveis 

tolerâncias de fabricação e medição no comprimento de cada elo, precisões relacionadas à 

resolução dos encoders do sistema de instrumentação e folgas no sistema de transmissão dos 

atuadores podem causar uma diferença entre o cálculo da posição do efetuador pela 

cinemática direta – obtendo os ângulos de cada junta pelo sistema de instrumentação e 

calculando o modelo direto com estes dados - e a real posição do efetuador- medida 

diretamente no ambiente de trabalho. Outro conceito muito importante é a repetitividade, que 

mede a capacidade do manipulador posicionar o efetuador em uma mesma posição 

previamente alcançada. Repetitividade é muito importante nos tipos de controladores 

teaching-by-showing, que será mais detalhado na seção de controle. 
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É possível se calcular uma estimativa da precisão do manipulador baseado em desvios 

em cada um dos quatro parâmetros DH (explicados na seção 3.3.2). Morecki & Knapczyk  

(1999) detalham o procedimento para tal estimativa. 

 

3.4.3 Manipulabilidade 

 

O conceito de manipulabilidade foi introduzido por Yoshikawa (1985), como um meio 

de medir a habilidade do manipulador de mudar de posição e orientação de seu efetuador 

através de duas ferramentas: Cálculo de um índice de manipulabilidade e a definição de 

elipsóides de velocidade operacional. 

3.4.3.1 Elipsóides de velocidade operacional. 

 

Este tipo de representação surgiu da necessidade de representar de maneira efetiva a 

capacidade do manipulador de arbitrariamente mudar a posição e velocidade de seu efetuador.  

Considerando um conjunto de velocidades das juntas com norma unitária (Corke , 

2011): 

                �̇�𝑇�̇� = 1                                                                                                                                  (6.1) 

Substituindo o modelo de cinemática diferencial inverso mostrado pela Equação 5.21 

na Equação 6.1 obtém-se: 

               �̇�𝑇(𝐽(𝑞)𝐽(𝑞)𝑇)−1�̇� = 1                                                                                                       (6.2) 

 

A Equação 6.2 representa a equação dos pontos de uma superfície de um elipsóide 

com 6 dimensões. Seccionando este elipsóide de velocidades em planos, ao longo do sentido 

do eixo maior da elipse formada no plano seccionado, o efetuador poderá se movimentar com 

maior velocidade a partir daquele ponto. Ao longo do sentido do eixo menor da elipse, o 

efetuador não poderá se movimentar tão rapidamente a partir daquele ponto. Portanto o quão 

mais próximo for o formato do elipsóide de um formato esférico, melhor é a capacidade do 

efetuador do manipulador poder se movimentar a partir de qualquer ponto – maior é a 

mobilidade para se movimentar para qualquer direção. A Figura 3.24 ilustra este conceito, a 
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região central do elipsóide, onde o plano seccionado dá origem a uma figura quase esférica, é 

a região de poses onde o manipulador possui maior manipulabilidade. 

 

 

 

Figura 3.24 – Elipsóide de velocidades. 

Fonte: Corke (2011). 

 

Para uma melhor visualização considera-se um manipulador planar de dois graus de 

liberdade mostrado pela Figura 3.25. Pode-se ver o manipulador assumindo diferente poses, 

onde o efetuador é representado pelo “x” marcado no eixo. Nota-se que as elipses centradas 

neste ponto, nas diferentes poses, apresentam diferentes formados – caracterizando a 

manipulabilidade do manipulador nestas diferentes poses. 

Corke (2011) desenvolveu uma toolbox no programa MATLAB® para manipuladores 

robóticos, conhecida como RVC toolbox. Nela é possível plotar o elipsóide de velocidades de 

maneira fácil, somente é necessário fornecer um argumento no comando que gera o elipsóide 

que representa a matriz Jacobiana do manipulador que se deseja analisar. 
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Figura 3.25 – Elipses de velocidade para um manipulador plano de dois graus de 

liberdade. 

Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 

 

 

3.4.3.2 Índice de manipulabilidade 

 

O índice de manipulabilidade é definido pelo escalar: 

               𝑤 =  √det (𝐽(𝑞)𝐽(𝑞)𝑇)                                                                                                      (6.3) 

 

Este escalar é proporcional ao volume do elipsóide de velocidades – indica o quão 

esférico é o elipsóide. O índice de manipulabilidade é definido em um ponto, isto é, para uma 

determinada pose do efetuador. O índice representa a aptidão do manipulador conseguir 

mover o efetuador a partir desta posição. Sendo assim, o quão menor o índice, menor a 

manipulabilidade, chegando ao extremo onde w=0 que representa uma singularidade. Este 

indicador é uma maneira fácil para se medir se o manipulador está se movimentando de 

encontro a pontos críticos (singularidades). 
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3.5 PLANEJAMENTO DE TRAJETÓRIA 

 

Dependendo do grau de complexidade da tarefa a ser realizada somente o 

conhecimento das poses – geradas pelo algoritmo de cinemática inversa- que determinam a 

realização da tarefa não é suficiente. Mesmo para casos mais simples, como um pick –and – 

place em um ambiente sem nenhum obstáculo, o planejamento de trajetória ainda é útil para 

se determinar um movimento ótimo do manipulador. Para tarefas mais complexas, onde o 

efetuador deve seguir uma determinada trajetória no seu ambiente de trabalho se torna 

evidente a necessidade de se programar uma trajetória que o manipulador deve seguir para 

garantir que o efetuador percorra o caminho desejado. 

O objetivo dos algoritmos de planejamento de trajetória é calcular os inputs em função 

do tempo, a serem enviados para o sistema de controle, de modo a garantir que o manipulador 

execute uma determinada trajetória. O planejamento é feito todo em cima dos parâmetros 

necessários para garantir a realização da tarefa desejada – seja pontos pelos quais o efetuador 

deve passar, poses a serem evitadas, trajetórias a serem seguidas e entre outros. Existem 

variadas maneiras de se gerar uma trajetória que se adeque melhor a tarefa a ser realizada, 

nesta seção será discutido um caso mais utilizado no meio acadêmico, que é o planejamento 

no domínio das juntas. Para maiores detalhes sobre métodos mais complexos pode-se 

consultar Sciavicco & Siciliano (2000), Dombre et al. (2007), Morecki & Knapczyk  (1999) e 

Lewis & Munro (2004). 

Pode-se citar duas maneiras mais utilizadas para a geração de trajetória. O primeiro 

sendo o caso mais simples, conhecido como movimento ponto a ponto – tarefas pick-and-

place, por exemplo – onde os parâmetros relevantes ao planejamento são apenas pontos de 

interesse onde o efetuador deve passar. O segundo caso, mais complexo, é o movimento ao 

longo de uma trajetória, onde os parâmetros relevantes podem incluir o caminho contínuo do 

efetuador ao longo de uma superfície, ou dados como velocidade e aceleração desejadas do 

efetuador durante o movimento. Aqui se diferencia caminho de trajetória. Caminho representa 

apenas o trajeto a ser seguido. Trajetória é um caminho que é função de cada instante de 

tempo, isto é, trajetória inclui informações adicionais à apenas o trajeto, como a velocidade e 

aceleração, por exemplo, (Sciavicco & Siciliano, 2000), (Dombre et al., (2007). 

Existem dois domínios possíveis onde essa geração pode ser realizada. Pode-se 

realizar todo o algoritmo no domínio das juntas, isto é, planeja-se apenas o movimento de 
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cada junta individualmente de modo a garantir o movimento desejado – este é o caso das 

tarefas pick-and-place, por exemplo- onde se deseja um movimento rápido, de modo a 

garantir que o efetuador chegue à posição final desejada. O planejamento no domínio das 

juntas pode apresentar desvantagens, por exemplo, não poder prever e garantir corretamente o 

caminho percorrido pelo efetuador no ambiente de trabalho. Para tarefas mais complexas, a 

qual se necessita impor que o efetuador siga determinado caminho no ambiente de trabalho – 

por exemplo, robôs que efetuam soldas -  faz-se necessário que o planejamento se faça no 

domínio do espaço operacional, isto é, em coordenadas cartesianas por exemplo, de modo a 

garantir que o efetuador percorra determinado trajeto no espaço operacional. Uma grande 

desvantagem do planejamento em coordenadas operacionais é que não se pode prever se o 

manipulador irá cruzar alguma pose que configura uma singularidade. 

 

3.5.1 Planejamento no domínio das juntas 

 

Quando se deseja movimentar o manipulador de uma posição inicial definida pela 

pose 𝑞𝑖 = [θ1𝑖
, θ2𝑖

…θ𝑛𝑖
] para uma posição final definida pela pose 𝑞𝑓 = [θ1𝑓

, θ2𝑓
…θ𝑛𝑓

] 

em um determinado intervalo de tempo dt, é comum se realizar o planejamento de trajetória 

ponto a ponto no domínio das juntas, uma vez que não se tem interesse em saber o movimento 

que o efetuador irá realizar no espaço operacional e só se deseja garantir as posições de 

interesse. Como dito anteriormente na seção de cinemática inversa, muitas vezes a solução do 

problema inverso não é única, logo tem-se várias trajetórias que se garantem que o efetuador 

chegue na posição final desejada. Pode-se utilizar critérios como escolher a trajetória de 

tempo mínimo, trajetória que gaste menos energia, ou que movimente menos as primeiras 

juntas do manipulador. 

Para o caso mais simples, onde apenas impõe-se os dois pontos de interesse (partida e 

chegada) e um determinado intervalo de tempo que a tarefa deve ser realizada, pode-se 

escolher a trajetória de melhor eficiência energética, ou seja, que dissipa menos energia no 

atuador como mostra Sciavicco & Siciliano (2000). 

Considerando que o torque τ do atuador venha de um motor elétrico DC, e que o 

motor atua na junta que se move com velocidade angular �̇� que move o elo de momento de 

inércia I, pode-se escrever:  
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                 𝐼�̇� =  τ                                                                                                                                   (7.1) 

Sujeito à: 

            ∫ �̇�(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑞𝑓 − 𝑞𝑖                                                                                                                (7.2)

𝑡𝑓

0

 

E deseja-se minimizar o índice de performance: 

             ∫ τ2(𝑡)𝑑𝑡                                                                                                                                 (7.3)

 𝑡𝑓

0

 

Pode-se mostrar que a solução é do tipo: 

               �̇�(𝑡) = 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐                                                                                                            (7.4) 

Utiliza-se então um polinômio de terceiro grau para interpolar a trajetória entre os 

pontos qi e qf. 

𝑞(𝑡) = 𝑎3𝑡
3 + 𝑎2𝑡

2 + 𝑎1𝑡 + 𝑎0                                                                                       (7.5)  

Culminando em um perfil de velocidade quadrático e um perfil de aceleração linear 

segundo: 

             �̇�(𝑡) = 3𝑎3𝑡
2 + 2𝑎2𝑡

2 + 𝑎1                                                                                                (7.6) 

             �̈�(𝑡) = 6𝑎3𝑡 + 2𝑎2                                                                                                                 (7.7) 

 

Impondo-se duas condições dos ângulos inicial e final e adicionalmente fornecendo-se 

informações sobre a velocidade inicial e final, geralmente nulas: 

             𝑞(𝑡𝑖) =  𝑞𝑖 

             𝑞(𝑡𝑓) = 𝑞𝑓                                                                                                                                (7.8) 

             �̇�(𝑡𝑖) = 0         
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              �̇�(𝑡𝑓) = 0 

Têm-se quatro condições necessárias para encontrar as quatro constantes 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 

que irão determinar a trajetória a ser seguida pelas juntas. Caso seja de interesse que o 

efetuador passe por algum ponto intermediário, é necessário aumentar a ordem do polinômio 

interpolador, a fim de garantir que este garanta a passagem entre estes três pontos. Caso seja 

de interesse especificar as acelerações iniciais e finais da trajetória, também deve-se aumentar 

a ordem do polinômio interpolador.  

Se for de interesse que o efetuador passe por um grande número de pontos, ou que o 

efetuador percorra um caminho contínuo, é importante lembrar que interpolar dados por 

polinômios de grau muito alto pode causar efeitos indesejados como oscilações, o que pode 

comprometer a suavidade do movimento do manipulador ao longo da trajetória. Uma solução 

para este problema é interpolar vários polinômios de grau menor, contínuos entre si, que 

garantam que o efetuador percorra o caminho desejado. Sciavicco & Siciliano (2000) 

demonstram a dedução deste método. Uma outra saída é utilizar o planejamento no domínio 

do espaço operacional, que geralmente é mais custosa no ponto de vista computacional e mais 

complexa. 

Existem também outros polinômios interpoladores que podem ser utilizados ao invés 

de cúbicos. Uma prática comum na indústria é se utilizar polinômios que representam um 

perfil de velocidade trapezoidal, sendo assim possível de se verificar se as velocidades e 

acelerações máximas calculadas por essas trajetórias estão dentro do limite dos atuadores. 

Sciavicco & Siciliano (2000) e Dombre et al. (2007) discutem esta técnica em detalhes. 
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Figura 3.26 – Gráficos de posição, velocidade e aceleração de uma junta , interpolação 

por polinômio cúbico para a posição. 

Fonte: Sciavicco & Siciliano (2000). 

 

3.6 ESTRUTURA DE CONTROLE DE UM MANIPULADOR ROBÓTICO 

 

A estrutura de controle é o último passo que precede o movimento do manipulador no 

seu ambiente de trabalho. As seções anteriores explicaram como se converter um determinado 

ponto de interesse no ambiente de trabalho, dado em coordenadas cartesianas, por exemplo, 

para uma pose formada pelo conjunto de ângulos assumidos pelas n juntas atuadas do 

manipulador. Também foi explicado como pode-se calcular a sequência de ângulos que 

devem ser assumidos por cada junta para garantir que o manipulador saia da posição inicial e 

alcance posição final de uma maneira ótima. 
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As estruturas de controle mais simples para um manipulador trabalham todas da 

mesma maneira. Primeiro o sinal de referência (proveniente do algoritmo de cinemática 

inversa e planejamento de trajetória) é comparado com o sinal do atual estado do manipulador 

– posição, velocidade e aceleração das juntas – e este resultado segue para o controlador. O 

controlador tem como função calcular o input a ser enviado para os atuadores. Os atuadores 

recebem este input e se movimentam de acordo, movimentando por consequência as juntas do 

manipulador e alterando seu estado, esquema bastante conhecido como controle em malha 

fechada, ou closed loop. 

A maneira mais simples de se programar a estrutura do controlador é conhecida como 

uma técnica de controle descentralizada e independente, isto é, o controle é feito para cada 

junta separadamente, não se analisando o possível efeito que uma junta tem sobre a outra. 

Estratégias mais robustas e complexas levam em consideração esta interação, dando origem a 

estruturas de controles centralizadas. Nesta seção será discutida apenas a técnica de controle 

descentralizada independente, a qual é mais comum para estudantes de nível de graduação. 

Entretanto, estando o manipulador corretamente instrumentando e possuindo os hardwares 

necessários, nada impede que seja programada outra estrutura de controle nele – o que é um 

dos objetivos deste projeto: fornecer ao aluno uma plataforma aberta e livre para servir de um 

meio de testar controladores e aprender sobre controladores. 

Um tipo de controlador bem simples, não autônomo, é conhecido por teach-by-show e 

é muito utilizado na indústria, por sua relativa confiabilidade e fácil programação. 

 

 

 

Figura 3.27 –Estrutura de controle comum em manipuladores. 

Fonte: do Autor (2017). 
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3.6.1 Equações de controle 

 

Como dito na seção 3.2, que trata do modelo dinâmico do manipulador, o sucesso da 

estrutura de controle está diretamente ligado à precisão do modelo dinâmico, isto é, o quão 

próximo os parâmetros dinâmicos da Equação 4.14 foram calculados. Reescrevendo a 

Equação 4.14 de uma forma mais conveniente obtêm-se: 

              τ⃗⃗ = 𝐌(q)�̈� + 𝑪(𝑞, �̇�) + 𝑮(𝑞)                                                                                             (8.1) 

 

Pode-se incluir os efeitos de atritos lineares nas juntas através da introdução do termo 

de atrito T: 

             τ⃗ = 𝐌(q)�̈� + 𝑪(𝑞, �̇�) + 𝑻�̇� + 𝑮(𝑞)                                                                                   (8.2) 

 

Onde T representa uma matriz (nxn) de coeficientes de atrito  

É sabido que a matriz M(q) possui características especiais, como simetria e não 

singularidade. Segundo Morecki & Knapczyk (1999), é provado que, para um sistema 

dinâmico com a forma da Equação 8.2 , existe um feedback  

             τ⃗ = 𝐌(q)𝑣 + 𝑪(𝑞, �̇�) + 𝑻�̇� + 𝑮(𝑞)                                                                                   (8.2) 

 

Onde v é uma nova lei de controle que lineariza globalmente a equação dinâmica do 

manipulador e a transforma em um sistema linear de segunda ordem 

 

                �̈� = 𝑣                                                                                                                                       (8.3) 
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Uma das maneiras mais simples de escolher a lei de controle é utilizando um 

controlador proporcional-integral-derivativo (PID) de maneira a minimizar o erro de 

posicionamento da junta e=qdesejado - qatual . Sendo assim v é definido pela lei: 

               𝑣 =  �̈�𝑑 + 𝐾𝑝(𝑞𝑑 − 𝑞𝑎) + 𝐾𝑑(�̇�𝑑 − �̇�𝑎) + 𝐾𝑖 ∫(𝑞𝑑 − 𝑞𝑎)𝑑𝑡

𝑡

0

                                 (8.4) 

Onde: 

�̈�𝑑 =  Aceleração desejada (referência); 

�̇�𝑑 =  Velocidade da junta (referência); 

𝑞𝑑 =  Posição da junta (referência); 

�̇�𝑎 =  Velocidade atual da junta; 

𝑞𝑎 =  Posição atual da junta; 

𝐾𝑝 =  Matriz de ganhos proporcionais do controlador; 

𝐾𝑑 =  Matriz de ganhos derivativos do controlador; 

𝐾𝑖 =  Matriz de ganhos integrais do controlador; 

 

As matrizes de ganhos do controlador PID são escolhidas de acordo com o 

desempenho desejado. Basta substituir a Equação 8.4 na Equação 8.2 para se calcular o input 

de torque a ser enviado para o atuador. O sucesso dessa estratégia de controle está diretamente 

ligada à precisão do cálculo dos parâmetros dinâmicos M , C,Q, T. Uma adaptação desta lei de 

controle muito utilizada na indústria é considerar cada junta independente da outra , 

desprezando qualquer efeito dinâmico de interação entre elas – caracterizando-se um sistema 

de controle descentralizado e desacoplado. Ou seja, assume-se que: 

               𝑀𝑀(𝑞) = 𝐼 

               𝐶(𝑞, �̇�) = 𝑇�̇� = 𝐺(𝑞) = 0                                                                                                  (8.5) 

Onde I representa a matriz identidade de ordem (nxn). O torque calculado a cada loop 

se resume a: 

            τ = I [�̈�𝑑 + 𝐾𝑝(𝑞𝑑 − 𝑞𝑎) + 𝐾𝑑(�̇�𝑑 − �̇�𝑎) + 𝐾𝑖 ∫(𝑞𝑑 − 𝑞𝑎)𝑑𝑡

𝑡

0

]                                   (8.2) 



76 
 

Uma alternativa para evitar a falta de robustez de um controlador PID é utilizar a 

técnica de modos deslizantes. A ideia geral desta estratégia de controle é: a partir dos dados 

da cinemática inversa e do planejamento de trajetória o usuário pode projetar uma superfície 

de controle onde o manipulador tem o comportamento dinâmico desejado. O controlador 

projetado deverá ter basicamente duas principais funções: primeiro garantir que a planta 

(manipulador) se mova em direção à superfície de controle, e segundo garantir que a planta 

permaneça sobre esta superfície. Como trata-se de uma estratégia de controle mais avançada e 

pouco vista na graduação de engenharia mecânica, para maiores detalhes de cálculo da lei de 

controle o leitor pode consultar Sciavicco & Siciliano (2000) e Morecki & Knapczyk  (1999). 

Fica evidente que, se desprezando todos os parâmetros dinâmicos, a robustez do 

controlador fica comprometida. Como o cálculo dos parâmetros dinâmicos para 

manipuladores de maiores graus de liberdade e complexidade fica difícil de se realizar com 

precisão, uma outra família de controladores ganha bastante destaque no ramo dos 

manipuladores robóticos, conhecidos como controladores adaptativos. Este tipo de estratégia 

de controle é muito conveniente, pois não necessita dos parâmetros dinâmicos reais do 

manipulador para sua lei de controle. Trata-se de uma estimativa inicial destes parâmetros, 

com sucessivas correções onlines (durante o funcionamento do manipulador) de maneira a 

encontrar os parâmetros dinâmicos ótimos que caracterizam o sistema. Como trata-se de uma 

técnica de controle avançada, fugindo do público alvo deste trabalho, o leitor pode encontrar 

maiores detalhes em Sciavicco & Siciliano (2000) e Morecki & Knapczyk  (1999). 

Outra prática bastante comum é utilizar um controlador do tipo teach-by-show , onde 

não há necessidade de se programar nenhum modelo dinâmico. O controlador apenas deve ser 

capaz de salvar as poses manualmente posicionadas ou trajetórias manualmente realizadas 

pelo usuário e ser capaz de reproduzir determinadas poses e trajetórias com desejada precisão. 

Trata-se de uma estratégia bastante simples e útil na indústria caso o manipulador possua 

capacidade de repetitividade.  
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Figura 3.28 – Exemplo em diagrama de blocos da implementação do controlador da 

Equação 8.2. 

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

A primeira fase para a construção do manipulador foi realizar um estudo para 

levantamento de preços e disponibilidade das peças que seriam necessárias para realizar o 

projeto, incluindo: Matéria prima de fabricação, atuadores, sensores e todo hardware 

eletrônico para confeccionar o sistema de controle. Foi construída uma lista com diversas 

opções dos itens que seriam necessários, com uma base de preços estimados. Os primeiros 

elementos a serem escolhidos foram os atuadores, escolhidos dentre os disponíveis no 

mercado com o melhor custo benefício. Com os torques estimados fornecidos pelos atuadores 

escolhidos pode-se decidir como seria a atuação nas juntas, quantos graus de liberdade a 

estrutura contaria e quais suas dimensões físicas aproximadas. As dimensões da estrutura 

foram pensadas de modo a se adequar à realidade dos torques fornecidos pelo atuador.  

Com a ideia inicial das dimensões da estrutura, e com o desenho mecânico do atuador 

escolhido disponível, iniciou-se a segunda fase do projeto do manipulador, dando início ao 

projeto em um ambiente virtual 3D com o software SolidWorks®. Sabendo o diâmetro do 

eixo dos atuadores, foi possível escolher de antemão os rolamentos e mancais necessários 

para a estrutura, e assim realizar um desenho completo do manipulador via SolidWorks®.  

Após finalizado o desenho virtual do manipulador, a terceira fase do projeto foi iniciar 

a compra de todo hardware necessário para o manipulador e a fabricação das peças que 

compõem a estrutura física, que puderam ser fabricadas no laboratório da universidade. 

Grande parte das peças foi importada do exterior, devido ao preço elevado dentro do país, e 

demoraram bastante tempo para chegar. 

A quarta etapa do projeto foi iniciar a montagem física da estrutura, verificando se as 

peças foram fabricadas corretamente e as tolerâncias foram respeitadas.  
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A quinta etapa foi montagem dos componentes eletrônicos e de controle do projeto, 

integrando o sistema de instrumentação, sistema de atuação e sistema de controle. 

 

 

4.1 ESTRUTURA FÍSICA 

 

A estrutura foi projetada com alumínio, utilizando parafusos e cantoneiras para fazer 

as ligações, fazendo-se necessário apenas duas máquinas na fabricação, o torno na usinagem 

dos eixos e a furadeira de topo, para os furos dos parafusos. As chapas e cantoneiras podem 

ser facilmente serradas manualmente, entretanto foi entregue pelo fornecedor as chapas já nas 

dimensões propostas. As peças e ajustes foram executadas no Laboratório de Tecnologia 

Mecânica da Universidade Federal Fluminense pelos próprios autores com auxílio dos 

técnicos do laboratório. 

Identificou-se como a peça crítica para análise dos esforços o eixo inferior do 

manipulador, que sustenta os elos na base. A situação crítica considerada foi em um eventual 

travamento dos elos do manipulador, devido a alguma colisão. Neste cenário, os dois flanges 

do eixo estariam travados (pois os elos seguintes estão em contato com algum objeto) e o 

atuador estaria entregando o torque máximo para o eixo para tentar movimentá-lo. Estes 

esforços envolvidos foram analisados com o auxílio do software SolidWorks® , a fim de se 

realizar uma verificação estática da peça. A análise entrega a tensão de Von Mises em toda a 

extensão da peça , mostrando em vermelho os pontos mais críticos. A Figura 4.1 ilustra o 

resultado entregue pela análise. Verificou-se que mesmo para essa situação extrema, as 

deformações máximas na peça são da ordem de 0.006mm .  
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Figura 4.1 – Verificação estática ( Von Mises ) no eixo da base do manipulador.  

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

4.1.1 Base 

 

 As dimensões da base foram pensadas de modo a posicionar posteriormente as placas 

controladoras e fonte de energia no espaço interno, conferindo melhor mobilidade ao projeto, 

como mostra a Figura 4.2. Um desenho mais detalhado de cada elemento que compõe a base 

pode ser visto no Apêndice A.  

 

 

Figura 4.2 – Modelo 3D da base do manipulador.  

Fonte: do Autor (2017). 
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4.1.2 Juntas e elos 

 

O sistema de transmissão do torque dos atuadores para os elos é feito por meio de um 

eixo redondo, em alumínio, como mostra a Figura 4.3. O eixo do motor e o eixo do 

manipulador são unidos por meio de um parafuso, como mostra a Figura 4.4. As chapas que 

compõem os elos são aparafusadas diretamente nos flanges do eixo conforme a Figura 4.5. A 

Figura 4.6 ilustra como é a parte superior do manipulador. Os desenhos técnicos de todos os 

componentes podem ser encontrados no apêndice A. 

 

 

Figura 4.3 – Eixo do manipulador.  

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

Figura 4.4 – União do eixo do motor com o eixo do manipulador.  

Fonte: do Autor (2017). 
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Figura 4.5 – Montagem das chapas que compõem o elo com o eixo do manipulador.  

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 – Montagem superior do manipulador.  

Fonte: do Autor (2017). 
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4.2 ATUADORES 

 

Os atuadores escolhidos foram motores DC com redução por coroa e parafuso sem fim 

já acoplado pelo fabricante. A escolha foi feita de modo a impossibilitar o movimento dos 

elos ao aplicar-se uma força externa, uma vez que a montagem coroa e parafuso sem fim só é 

capaz de gerar movimento pelo parafuso, eliminando a necessidade de um sistema de 

frenagem. Ademais, os eixos do motor e o eixo reduzido são perpendiculares, facilitando a 

montagem, pois pode-se acoplar o motor lateralmente à estrutura, além de proporcionar bons 

resultados estéticos. O atuador da base é um motor com duplo eixo de saída, e os demais 

contam apenas com um eixo de saída. A Tabela 4.1 mostra as especificações técnicas do 

atuador e dos elos. A Figura 4.7 mostra o atuador da base e a Figura 4.8 os atuadores dos elos. 

 

Tabela 4.1: Especificações técnicas dos atuadores. 

 Voltagem (V) Torque 

motor 

bloqueado 

(kgf.cm) 

Corrente 

motor 

bloqueado 

(A) 

Relação de 

redução 

Velocidade 

de rotação 

(rpm) 

Base 12 15 0.6 1:340 18 

Elos 12 70 2.3 1:522 15 

Fonte: Do autor (2017). 
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Figura 4.7 – Atuador da base.  

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

Figura 4.8 – Demais atuadores.  

Fonte: do Autor (2017). 

 

4.3 SENSORES 

 

Foram utilizados dois sensores de posição distintos. O primeiro é um encoder óptico 

incremental de duas fases, que está acoplado ao motor da base, que foi adquirido 

separadamente, e os demais são encoderes já acoplados de fábrica aos motores. A Tabela 4.2 

mostra as especificações do encoder óptico da base e a Figura 4.9. 

 

 

 

 

Tabela 4.2: Especificações técnicas dos encoderes 

 Resolução 

(pulsos por 

revolução) 

Voltagem 

(V) 

Base 400 5-24 

Elos 11 (eixo de 

entrada) 

12 
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Fonte: Do autor (2017). 

 

 

Figura 4.9 – Encoder óptico incremental de duas fases da base.  

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

4.4 ROLAMENTOS 

 

Para evitar sobrecarregar os eixos dos atuadores radialmente, foram introduzidos 

rolamentos radiais em cada um dos elos. Os rolamentos são rolamentos de esferas comuns, 

código de referência 608rs, montados sobre mancais de nylon. A Figura 4.10 mostra o 

produto. 

 

Figura 4.10 – Mancal em nylon com rolamento radial.  

Fonte: do Autor (2017). 

 

4.5 LISTA DE ACESSÓRIOS 

 

A Tabela 4.3 mostra a especificação e a quantidade de parafusos , porcas e arruelas 

utilizadas no projeto. 
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Tabela 4.3: Especificação e quantidade de parafusos, porcas e arruelas. 

Produto Quantidade 

Parafuso Philips M3x6 3 

Parafuso Philips M3x8 30 

Parafuso Philips M4x5 14 

Parafuso Philips M4x8 8 

Parafuso Philips M5x8 8 

Porca M3 28 

Porca M4 8 

Porca M5 5 

Arruela M3 28 

Fonte: Do autor (2017). 

 

4.6 CÁLCULO DOS MODELOS CINEMÁTICO E DINÂMICO 

 

4.6.1 Cinemática direta 

 

Conforme discutido em 3.3.3, o modelo cinemático direto pode ser facilmente 

calculado uma vez que se possui as transformadas homogêneas entre os eixos coordenados. 

Os eixos atribuídos a cada elo do manipulador seguem a formulação de Denavit-Hartenberg, 

assim as transformadas homogêneas são da forma da Equação 5.4. A Figura 4.11 ilustra um 

esquema de como os eixos coordenados foram atribuídos, no centro de cada elo, seguindo a 

formulação de Denavit-Hartenberg, e a Tabela 4.4 mostra os parâmetros Denavit-Hartenberg 

para o manipulador deste trabalho.   
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Figura 4.11 – Eixos coordenados atribuídos aos elos.  

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.4: Parâmetros de Denavit-Hartenberg 

Eixo 

coordenado 

a(mm) α(rad) d(mm) Θ(rad) 

1 0 - π/2 28 q1 

2 140 0 0 q2 

3 160 0 0 q3 

Fonte: do Autor (2017). 
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As transformadas homogêneas e a transformada do manipulador foram encontradas 

aplicando-se a Equação 5.4, sendo mostradas abaixo: 

   𝐴0
1 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃1 0 −𝑠𝑖𝑛 𝜃1 0
𝑠𝑖𝑛𝜃1 0 𝑐𝑜𝑠𝜃1 0

0 0 1 28
0 0 0 1

]                                                                              (4.1) 

  

              𝐴2
1 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃2 −𝑠𝑖𝑛 𝜃2 0 140. 𝑐𝑜𝑠𝜃2

𝑠𝑒𝑛𝜃2 𝑐𝑜𝑠𝜃2 0 140. 𝑠𝑖𝑛𝜃2

0 0 1 0
0 0 0 1

]                                                                     (4.2) 

 

                𝐴3
2 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃3 −𝑠𝑖𝑛 𝜃3 0 160. 𝑐𝑜𝑠𝜃3

𝑠𝑒𝑛𝜃3 𝑐𝑜𝑠𝜃3 0 160. 𝑠𝑖𝑛𝜃3

0 0 1 0
0 0 0 1

]                                                             (4.3) 

 

                 𝑇𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =  A0
1 . A2

1 . A3
2                                                                                                (4.4) 

 

As Equações 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 foram implementadas no MATLAB® , em um código 

para calcular a cinemática direta do manipulador. O programa solicita a entrada dos ângulos 

dos elos, e entrega automaticamente a posição (x,y,z) do eixo 3, que foi convenientemente 

posicionado no centro do último elo. Este código pode ser encontrado no Apêndice B. 

Também foi utilizada a toolbox RVC, disponível para MATLAB® , que é uma 

extensão muito útil para cálculo e simulações de robótica. Com ela é possível verificar se os 

parâmetros de Denavit-Hartenberg foram calculados corretamente. A Figura 4.12 ilustra uma 

representação de um manipulador robótico criado com os parâmetros da Tabela 4.3 
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Figura 4.12 – Manipulador robótico criado com os parâmetros da Tabela 4.3.  

Fonte: do Autor (2017). 

 

4.6.2 Cálculo da cinemática indireta 

 

Conforme discutido em 3.3.4, a cinemática indireta para manipuladores de três graus 

de liberdade é facilmente obtida de forma geométrica. Como este trabalho servirá de base 

para outros trabalhos futuros, adicionando mais graus de liberdade ao final do terceiro 

eixo, os autores decidiram utilizar a formulação iterativa para o cálculo da cinemática 

inversa. O método escolhido foi baseado no algoritmo Damped Least Squares , Buss et al. 

((2004). Em particular, este método contorna algum dos problemas que estão presentes na 

formulação que utiliza a inversa da matriz Jacobiana, como por exemplo, o problema das 

soluções próximas a pontos singulares , já discutido em seções anteriores. O método 

consiste em determinar o Δθ que minimiza a quantidade: 

||𝐽𝛥𝜃 − 𝑒 || + 𝜆2||𝛥𝜃||
2
                                                                                                        (4.5)  

Onde 𝜆 > 0 é uma constante de amortecimento. A minimização é obtida quando se 

toma 

              𝛥𝜃 = 𝐽𝑇(𝐽𝐽𝑇 + 𝜆2𝐼)−1𝑒                                                                                                         (4.6) 

Onde: 
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𝛥𝜃 =  Incremento no ângulo da junta; 

𝐽 =  Matriz jacobiana do manipulador; 

𝜆 =  Constante de amortecimento; 

𝐼 =  Matriz identidade; 

𝑒  =  Diferença entre a posição atual do efetuador e a posição desejada; 

A matriz Jacobiana pode ser encontrada segundo explicado na seção 3.3.4.2.1, 

separando-a em duas partes , a primeira referente à uma velocidade linear , e a segunda à uma 

velocidade angular. Foi implementado um código no MATLAB® para calcular a cinemática 

inversa do manipulador. O programa solicita ao usuário entrar com a posição espacial do 

objeto, isto é as coordenadas (x,y,z) que se deseja alcançar , e o programa entrega o ângulo 

das três juntas que fazem o centro do eixo 3 alcançar o ponto desejado. Como serão 

adicionados três graus de liberdade ao final do terceiro eixo neste trabalho, o algoritmo 

iterativo já servirá como base para os próximos autores, uma vez para manipuladores de seis 

graus de liberdade a escolha mais eficiente é calcular iterativamente. O código pode ser visto 

no apêndice C. 

 

4.6.3 Cálculo do modelo dinâmico 

 

Como dito em 3.2, a medida que a complexidade do manipulador robótico cresce, se 

torna mais difícil equacionar o modelo dinâmico manualmente. Como as equações 

encontradas são altamente não lineares, dependendo de termos inerciais e gravitacionais, que 

mudam conforme a pose do manipulador, se torna mais eficiente utilizar softwares de 

simulação de mecanismos, a fim de evitar os erros computacionais ao programar a resolução 

das equações. Para uma estimativa do comportamento dinâmico do manipulador foi utilizada 

a extensão Simmechanics do software SIMULINK®. Esta extensão possibilita importar o 

modelo 3D computacional diretamente do SolidWorks® para o ambiente de trabalho do 

SIMULINK®. O programa automaticamente detecta o tipo de junta de acordo com as 

restrições de montagem e movimento impostas no SolidWorks®, e todos os parâmetros de 

massa, centro de massa e momentos de inércias são exportados automaticamente, simulando o 

comportamento do manipulador em um ambiente sob ação da gravidade. A Figura 4.13 ilustra 

o resultado da importação do modelo, resultando em um diagrama de blocos que pode ser 

utilizado para implementar diversas estratégias de controle. 
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Figura 4.13 – Modelo do manipulador robótico importado para o SIMULINK® . 

Fonte: do Autor (2017). 

 

Em cima do modelo mostrado da Figura 4.13, foi criada uma estratégia utilizando PID 

descentralizado, isto é, a posição de cada junta é controlada independentemente das outras, 

através de um controlador PID. Com isto foi possível analisar a aceleração e torque 

necessários em cada junta para movimentar o manipulador entre duas poses quaisquer. A 

Figura 4.14 mostra o resultado final após a implementação do controlador em uma das juntas 

no diagrama de blocos. Para cada junta, são calculadas em tempo real de simulação a posição 

angular, velocidade angular e aceleração angular de cada junta. Em posse de uma posição 

final desejada para cada junta, um erro de posição é calculado e este segue para o ganho 

proporcional e integral do controlador. A velocidade é aplicada ao ganho derivativo do 

controlador. O torque a ser aplicado à junta é então o resultado da soma das três parcelas do 

PID. Uma saturação é aplicada ao final do cálculo do torque, garantindo que os limites de 

torque disponíveis pelos atuadores são respeitados, 70 kgf.cm para os atuadores dos elos e 

15kgf.cm para o atuador da base, e os ganhos também foram ajustados de maneira a simular a 

restrição de velocidades de rotações dos atuadores, que estão na faixa de 20 rpm. As Figuras 

4.16, 4.17 e 4.18 ilustram o torque necessário e acelerações de cada junta de acordo com o 

erro relativo na posição angular quando o manipulador se movimenta da pose 1 para a pose 2, 

mostradas na Figura 4.15. O ângulo da base é forçado a variar 30°, a primeira junta varia 72° 

e a segunda junta varia 36° entre as poses. As poses e os ganhos do controlador foram 

escolhidos de maneira a simular uma situação crítica de movimento, partindo de uma pose 

que exige o torque estático máximo. A massa do último elo foi alterada, adicionando a massa 
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de um provável efetuador que será instalado, de aproximadamente 1kg, e uma carga útil de 

1kg, a fim de se obter a estimativa de torques necessários para trabalhos futuros em cima 

desta plataforma. 

 

Figura 4.14 – Exemplo do controle PID aplicado ao torque da junta da base. 

Fonte: do Autor (2017). 
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Figura 4.15 – Pose 1 e Pose 2 utilizadas nas simulações. 

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Resultado da simulação dinâmica junta 0 (base). 

Fonte: do Autor (2017). 
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Figura 4.17 – Resultado da simulação dinâmica junta 1 (primeiro elo). 

Fonte: do Autor (2017). 

 

 

Figura 4.18 – Resultado da simulação dinâmica junta 2 (segundo elo). 

Fonte: do Autor (2017). 
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4.7  CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 

A Tabela 4.5 mostra os custos totais do projeto. A tabela inclui todos os itens 

necessários para a montagem do manipulador. 

 

Tabela 4.5: Custos totais do projeto 

Item Custo (R$) 

Motor da base 53,37 

Encoder da base 38,78 

Acoplamento flexível 34,39 

Mancal com rolamento 37,69 

Chapas de alumínio cortadas 60,00 

Cantoneiras de alumínio 17,50 

Eixo de alumínio 1 polegada 20,00 

Parafusos, porcas, arruelas e brocas. 31,95 

Motores dos elos 140,54 

Total 414,22 

Fonte: do Autor (2017). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A plataforma de um manipulador robótico é uma ferramenta versátil para o ensino de 

diversas áreas de robótica, desde a construção mecânica até a parte de programação de 

sistemas de controle. Possuir um modelo físico funcional de uma ferramenta se mostra 

bastante benéfico, como discutem Muñoz & De la Piedra (2015), (Aguirre, 2011), Krasnaský 

et al. 2013 e Radlak et al. (2015). Este trabalho mostrou a teoria necessária para se entender 

os principais tipos e características de um manipulador robótico, bem como o que é a 

modelagem cinemática e dinâmica de um manipulador. Também foram explorados conceitos 

mais avançados como planejamento de trajetória e estratégias de controle. Propôs-se um 

protótipo de baixo custo e acessível que possa ser reproduzido dentro da realidade de uma 

Universidade Brasileira, e que sirva de ferramenta de ensino para alunos de graduação da 

Universidade Federal Fluminense. O protótipo foi construído e montado de maneira a garantir 

que este evolua ao decorrer de trabalhos futuros, introduzindo um sistema de controle, e graus 

de liberdade adicionais. 

A simulação dinâmica do manipulador confirmou as estimativas iniciais de torques 

necessários para os atuadores, realizada inicialmente com uma estimativa estática. Os 

atuadores adquiridos possuem torque necessário para movimentar o manipulador partindo da 

pose mais crítica, para qualquer outra pose desejada. 

O objetivo inicial dos autores era finalizar o protótipo já com o controlador 

implementado, entretanto o atraso da entrega dos atuadores tornou a etapa de controle 

inviável, ficando para projeto futuro a compra da placa controladora, montagem dos 

componentes eletrônicos e execução das ações. Também durante a usinagem das peças notou-

se alguns pontos que podem ser melhorados para versões futuras deste protótipo. O perfil “U” 

da base pode ser trocado por um perfil de 2mm de espessura, a fim de garantir maior rigidez 

na hora da furação. Os eixos dos manipuladores requerem bastante experiência para serem 
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fabricados, por isso recomenda-se que estes sejam realizados por torneiros mecânicos 

experientes, a fim de não fragilizar a peça na região dos flanges, onde a usinagem é mais 

difícil e crítica. Os demais processos de usinagens poderiam ser executados com maior 

precisão, a fim de se chegar a um melhor ajuste. As chapas da base e do primeiro elo 

poderiam ser dobradas ao invés de fixadas por cantoneiras, o que diminuiria o peso e reduziria 

a quantidade de parafusos, além de proporcionar uma estética mais limpa. No entanto o 

laboratório da UFF não apresenta máquina capaz de dobrar precisamente, o que levou à 

segunda opção, a utilização de cantoneiras. 

Desejava-se finalizar a montagem do braço com o atuador que está sendo 

desenvolvido em outro trabalho paralelo, pelo autor Eduardo Bagile, a fim de finalizar a 

montagem do manipulador antropomórfico, com seis graus de liberdade. 

Este trabalho serve como ponto de partida para criação de um braço robótico, 

inspirando novos trabalhos a aprimorarem os materiais, métodos de fabricação e montagem, 

como o caso dos polímeros e impressão 3D, sendo proposto uma futura elaboração de um 

novo modelo mais compacto e com materiais e métodos mais modernos. 
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7 APÊNDICES 

 

7.1 APÊNDICE A 

 

As seis peças seguintes referem-se a montagem da base. 
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As nove peças seguintes referem-se a montagem do braço. 
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7.2 APÊNDICE B 

 

%Cinemática Direta  
%Universidade Federal Fluminense - 2017 
%Projeto de graduação em engenharia mecânica 
%João Matos e Saulo Gonçalves 

  
%Parâmetros iniciais ( distâncias entre eixos) 
clc;clear; 
l0=28; 
l1=140; 
l2=160; 

  
%Solicita que o usuário entre com os dados necessários 
q1=input('Digite o ângulo da base em graus') 
q2=input('Digite o ângulo do primeiro elo em graus') 
q3=input('Digite o ângulo do segundo elo em graus') 

  
%Converte para radianos 
q1r=(3.1416/180)*q1; 
q2r=(3.1416/180)*q2; 
q3r=(3.1416/180)*q3; 

  
%Junta os ângulos em um vetor de ângulos 
qt=[q1r q2r q3r]; 

  
%Transformada homogênea do eixo 0 para eixo 1 
 a01=[cos(q1r) 0 -sin(q1r) 0; 
     sin(q1r) 0 cos(q1r) 0; 
     0 -1 0 l0; 
     0 0 0 1]; 
%Transformada homogênea do eixo 1 para eixo 2  
 a12=[cos(q2r) -sin(q2r) 0 l1*cos(q2r); 
     sin(q2r) cos(q2r) 0 l1*sin(q2r); 
     0 0 1 0 ; 
     0 0 0 1]; 
%Transformada homogênea do eixo 2 para eixo 3  
 a23=[cos(q3r) -sin(q3r) 0 l2*cos(q3r); 
     sin(q3r) cos(q3r) 0 l2*sin(q3r); 
     0 0 1 0; 
     0 0 0 1]; 

  
%Calcula Transformada do manipulador , do base para o último eixo. 
T=a01*a12*a23; 

  
%Retira coordenadas (x,y,z) da transformada.  
 x=T(1,4); 
 y=T(2,4); 
 z=T(3,4); 

  
%Informa resultado 
fprintf('Posição do centro do eixo 3 em [mm] é: 

x=%4.2f,y=%4.2f,z=%4.2f',x,y,z) 

  
%Cria os links do manipulador robótico para a RVC toolbox 
%Sintaxe Link([q d a alpha]) 

  
L(1) = Link([0 l0 0 -pi/2]); 
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L(2) = Link([0 0 l1 0]); 
L(3) = Link([0 0 l2 0]); 

  
%Cria o manipulador com os links L 
uff=SerialLink(L,'name','Uff- Joao e Saulo'); 
%Mostra animação do modelo criado 
uff.teach(qt) 
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7.3 APÊNDICE C 

 

%Cinemática Indireta  
%Universidade Federal Fluminense - 2017 
%Projeto de graduação em engenharia mecânica 
%João Matos e Saulo Gonçalves 

  
clc; 
clear; 

  
%Parâmetros que serão utilizados 
pi=3.1416; 
n=0; 
i=1; 
continua=true; 
ev1=30; 
ev2=30; 
ev3=30; 
l0=28; 
l1=140; 
l2=160; 

  
%Solicita a entrada do ponto desejado 
xt=input('Digite a coordenada x desejada'); 
yt=input('Digite a coordenada y deseada'); 
zt=input('Digite a coordenada z desejada'); 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 

  

  
%Posicao inicial 0 radianos; 
q1=0; 
q2=0; 
q3=0; 

  
%Iteração do algoritmo DLS 
while(continua) 
n=n+1; 

    
    %Critério de parada  
    %Para caso ultrapasse 1000 iterações ( divergiu ) 
    %Para caso o erro no vetor posição menor que 0.3mm (Convergiu) 
    if (n>1000) 
        fprintf('O Método divergiu , solução inversa não encontrada') 
        continua=false; 
    end 

     
    if(ev1<0.3 && ev2<0.3 && ev3<0.3) 
        continua=false; 
    end 

     

     
    %Transformada homogenea entre eixo 0 e eixo 1 
    a01=[cos(q1) 0 -sin(q1) 0; 
     sin(q1) 0 cos(q1) 0; 
     0 -1 0 l0; 
     0 0 0 1]; 

  



120 
 
 %Transformada homogenea entre eixo 1 e eixo 2 
 a12=[cos(q2) -sin(q2) 0 l1*cos(q2); 
     sin(q2) cos(q2) 0 l1*sin(q2); 
     0 0 1 0 ; 
     0 0 0 1]; 

  
 %Transformada homogenea entre eixo 2 e eixo 3 
 a23=[cos(q3) -sin(q3) 0 l2*cos(q3); 
     sin(q3) cos(q3) 0 l2*sin(q3); 
     0 0 1 0; 
     0 0 0 1]; 

  

  
%Transformadas Auxiliares  
a02=a01*a12;  %Eixo 0 ao eixo 2 
a03=a01*a12*a23; %Eixo 0 ao eixo 3 

  

  

  
% Calcula da parte da velocidade angular da matriz Jacobiana 
%Jw será (3xn) onde n é o número de juntas 

  

  
%Primeira coluna, vem de a00, própio vetor k 
jw(1,1)=0; 
jw(2,1)=0; 
jw(3,1)=1; 

  
%Segunda coluna, vem da a01, terceira coluna da a01 , tres primeiras linhas 
jw(1,2)=a01(1,3); 
jw(2,2)=a01(2,3); 
jw(3,2)=a01(3,3); 

  
%terceira coluna, vem da a02, terceira coluna da 02 , tres primeiras linhas 
jw(1,3)=a02(1,3); 
jw(2,3)=a02(2,3); 
jw(3,3)=a02(3,3); 

  

  

  
%Cálculo da matriz Jacobiana velocidade Linear 
%Jv vai ser (3xn) onde n é o número de juntas. 

  
%Cálculo da distância do último eixo ao eixo da base. 
oeff(1,1)=a03(1,4); 
oeff(2,1)=a03(2,4); 
oeff(3,1)=a03(3,4); 

  
%Cálculo da distância do centro eixo da base ao centro eixo da base. 
o00(1,1)=0; 
o00(2,1)=0; 
o00(3,1)=0; 

  
%Cálculo da distância do centro do  eixo 1 ao centro eixo da base. 
o01(1,1)=a01(1,4); 
o01(2,1)=a01(2,4); 
o01(3,1)=a01(3,4); 
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%Cálculo da distância do centro do  eixo 2 ao centro eixo da base. 
o02(1,1)=a02(1,4); 
o02(2,1)=a02(2,4); 
o02(3,1)=a02(3,4); 

  

  
%Calcula uma parte do produto vetorial da fórmula dos elementos de Jv 
%A parte que tem ( distancia do efetuador - distancia do eixo) 
rc1=oeff-o00; 
rc2=oeff-o01; 
rc3=oeff-o02; 

  
%A segunda parte do produto vetorial vem da matriz velocidade angular 
jwc1(1,1)=jw(1,1); 
jwc1(2,1)=jw(2,1); 
jwc1(3,1)=jw(3,1); 

  
jwc2(1,1)=jw(1,2); 
jwc2(2,1)=jw(2,2); 
jwc2(3,1)=jw(3,2); 

  
jwc3(1,1)=jw(1,3); 
jwc3(2,1)=jw(2,3); 
jwc3(3,1)=jw(3,3); 

  

  
%Construindo a matriz Velocidade linear 

  
%Primeira coluna , realizando o produto vetorial. 
jv1=cross(jwc1,rc1); 
%Alocando os elementos em seus lugares. 
jv(1,1)=jv1(1,1); 
jv(2,1)=jv1(2,1); 
jv(3,1)=jv1(3,1); 

  
%segunda coluna , realizando o produto vetorial. 
jv2=cross(jwc2,rc2); 
%Alocando os elementos em seus lugares. 
jv(1,2)=jv2(1,1); 
jv(2,2)=jv2(2,1); 
jv(3,2)=jv2(3,1); 

  
%terceira coluna , realizando o produto vetorial. 
jv3=cross(jwc3,rc3); 
%Alocando os elementos em seus lugares. 
jv(1,3)=jv3(1,1); 
jv(2,3)=jv3(2,1); 
jv(3,3)=jv3(3,1); 

  

  
%Finalmente monta-se a matriz Jacobiana. 
%Sua parte superior vem da Jacobiana velocidade linear 
%Sua parte inferior vem da Jacobiana velocidade angular 

  
%Coluna 1 
%Parte superior 
Jacobian(1,1)=jv(1,1); 
Jacobian(2,1)=jv(2,1); 
Jacobian(3,1)=jv(3,1); 
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%Parte inferior 
Jacobian(4,1)=jw(1,1); 
Jacobian(5,1)=jw(2,1); 
Jacobian(6,1)=jw(3,1); 

  
%Coluna 2 
%Parte superior 
Jacobian(1,2)=jv(1,2); 
Jacobian(2,2)=jv(2,2); 
Jacobian(3,2)=jv(3,2); 
%Parte inferior 
Jacobian(4,2)=jw(1,2); 
Jacobian(5,2)=jw(2,2); 
Jacobian(6,2)=jw(3,2); 

  
%Coluna 3 
%Parte superior 
Jacobian(1,3)=jv(1,3); 
Jacobian(2,3)=jv(2,3); 
Jacobian(3,3)=jv(3,3); 
%Parte inferior 
Jacobian(4,3)=jw(1,3); 
Jacobian(5,3)=jw(2,3); 
Jacobian(6,3)=jw(3,3); 

  

  
%Obtem a posição (x,y,z) do último eixo. 
x=a03(1,4); 
y=a03(2,4); 
z=a03(3,4); 

  
%Calcula a transposta do Jacobiana 
Jt=transpose(Jacobian); 

  

  
%Início do algoritmo DLS 

  
%Calcula o vetor "e"  
%Diferença entre posição desejada e posição atual do ultimo eixo 
evector=[xt-x;yt-y;zt-z;1;0;0]; 

  
%Inicia Lambida 
lmbd=0.5; 

  
%Calcula a parte da fórmula que tem que ser invertida 
cof=(Jacobian*Jt + (lmbd^2)*eye(6,6)); 
%Inverte 
invcof=inv(cof); 

  
%Calcula o delta theta.  
%São os incrementos que se dá aos ângulos. 
thetavector=Jt*invcof*evector; 

  
%Aplica os incrementos aos ângulos 
q1=q1+thetavector(1,1); 
q2=q2+thetavector(2,1); 
q3=q3+thetavector(3,1); 
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%Calcula erro da solução 
ev1=abs(evector(1)); 
ev2=abs(evector(2)); 
ev3=abs(evector(3)); 

  
i=i+1; 

  
end 

  

  
fprintf('Foram realizadas %d iteracoes',n)  
fprintf('\n') 

  
fprintf('A posição desejada era x=%3g,y=%3g,z=%3g',xt,yt,zt) 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('A posição alcançada foi x=%3g,y=%3g,z=%3g',x,y,z) 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 

  

  
%Corrige ângulos finais. 
%Por ex: se q1 for 360 ou 720 é a mesma coisa. 
if (q1>0) 
q1c=mod(q1,2*pi); 
end 
if (q1<0) 
q1c=mod(q1,-2*pi);     
end 

     
if (q2>0) 
q2c=mod(q2,2*pi); 
end 
if (q2<0) 
q2c=mod(q2,-2*pi);     
end 

  
if (q3>0) 
q3c=mod(q3,2*pi); 
end 
if (q3<0) 
q3c=mod(q3,-2*pi);     
end 

  

  

  
%transforma os ângulos para graus. 
angulo0=q1c*(180/pi); 
angulo1=q2c*(180/pi); 
angulo2=q3c*(180/pi); 

  
%Informa os ângulos em graus: 

  
fprintf('O ângulo da primeira junta é %4f graus',angulo0) 
fprintf('\n') 
fprintf('O ângulo da segunda junta é %4f graus',angulo1) 
fprintf('\n') 
fprintf('O ângulo da terceira junta é %4f graus',angulo2) 
fprintf('\n') 
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%Pose final corrigida 
qfinalc=[q1c q2c q3c]; 

  
%Cria o manipulador na toolbox 
L(1) = Link([0 l0 0 -pi/2]); 
L(2) = Link([0 0 l1 0]); 
L(3) = Link([0 0 l2 0]); 

  
uff=SerialLink(L,'name','Tcc Uff'); 

  
%Mostra pose final 
uff.teach(qfinalc) 

 

 

 

 


