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RESUMO	
Robôs podem ser utilizados como ferramenta de estudo em diversas áreas de 

engenharia, ciência da computação, economia e matemática, oferecendo uma estrutura física 

para aplicação prática e aprofundamento de conceitos fundamentais como álgebra linear, 

dinâmica das máquinas e programação, entre outros. Este trabalho tem como objetivo 

desenvolver um robô acadêmico, de baixo custo, com três graus de liberdade que possa ser 

utilizado por alunos de engenharia mecânica no desenvolvimento de seus estudos. 

Inicialmente, é apresentado um histórico sobre o desenvolvimento dos robôs, desde a 

antiguidade até os dias atuais. Em seguida, é desenvolvida uma pesquisa sobre robôs 

industriais, classificando-os, descrevendo suas estruturas e definindo seus espaços de 

trabalho. São apresentadas a notação de Denavit-Hartenberg e a formulação de Newton-Euler, 

ferramentas utilizadas na obtenção, respectivamente, dos modelos cinemático e dinâmico que 

descrevem o comportamento de um robô. Também são apresentadas algumas noções de 

usinagem necessárias para a fabricação das peças do robô projetado. 

Em seguida, é apresentado o projeto do robô acadêmico. Todas as peças projetadas 

estão documentadas na forma de desenhos realizados com auxílio do AutoCAD® e do 

SolidWorks®. As demais peças, adquiridas no mercado, estão especificadas conforme as 

normas brasileiras e catálogo de fabricantes. Uma vez projetadas, diversas peças foram 

fabricadas em alumínio em uma fresadora CNC do Laboratório de Tecnologia Mecânica do 

Departamento de Engenharia Mecânica. Foi utilizado o CNCSimulator® para auxiliar na 

programação da fresadora em Código G e para simular a fabricação das peças. 

Finalmente, os resultados obtidos são comentados e são apresentadas sugestões para 

continuidade deste trabalho. 

 

Palavras-Chave:	Robôs	acadêmicos,	projeto	de	um	robô,	fabricação	de	um	robô. 

 

  



 

 
 

	

	

	

	
ABSTRACT	

Robots can be used as a study tool in several areas of engineering, computer science, 

economics and mathematics, offering a physical structure for practical application and 

deepening of fundamental concepts such as linear algebra, machine dynamics and 

programming, among others. This paper aims to develop an academic robot, of low cost, with 

three degrees of liberty that can be used mechanical engineering students in the development 

of their studies. 

Initially, a history of robot development is presented, from antiquity until today. Then, a 

research on industrial robots is explicated, classifying them, describing their structures and 

defining their work spaces. The Denavit-Hartenberg notation and Newton-Euler formulation 

are presented, tools used to obtain, respectively, the kinematic and dynamic models that 

describe the behavior of a robot. A few notions of machining necessary for the manufacturing 

of the designed robot parts are also presented. 
After that, the academic robot project is presented. All the designed pieces are 

documented as drawings made with the help of AutoCAD® and SolidWorks®. The other parts, 

purchased in the market, are specified according to the Brazilian standards and 

manufacturer’s catalogs. Once designed, several pieces were manufactured of aluminum in a 

CNC milling machine the Mechanical Technology Laboratory of the Mechanical Engineering 

Department. The CNCSimulator® was utilized to help in the programming of the milling 

machine in code G and to simulate the piece manufacturing. 

Finally, the results obtained are discussed and suggestions are presented to continue 

this work. 

 

 

Key-Words:	Academic	robots;	robot	project,	robot	manufacturing. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Robôs estão presentes na ficção, na literatura, no teatro e no cinema, mas também 

estão presentes no dia a dia da sociedade e das indústrias. O avanço tecnológico na segunda 

metade do século XX contribuiu para automatização dos processos produtivos, o que 

proporcionou o surgimento, o desenvolvimento e a disseminação de robôs industriais 

(SOUZA, 2005). 

De acordo com Santos (2004) o termo robô tem origem na palavra eslava Robota, que 

significa trabalho forçado ou escravo, inventada por Josef Čapek e divulgada pelo seu irmão 

Karel Čapek numa peça de 1921. 

Em um contexto mais atual a definição de robô pode variar de acordo com diferentes 

órgãos ou fontes, mas, entre as diferentes definições, há a concordância de ser uma máquina 

programável com finalidade de executar uma variedade de funções ou tarefas. Segundo a RIA 

(Robot Institute of America) um “robô industrial é um manipulador reprogramável, 

multifuncional, projetado para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especiais 

em movimentos varáveis programados para a realização de uma variedade de tarefas”. 

Segundo a ISO 10218 (International Organization for Standardization) “um robô industrial é 

uma máquina para manipulação, com vários graus de liberdade, controlada automaticamente, 

reprogramável, multifuncional, que pode ter base fixa ou móvel para utilização em aplicações 

de automação industrial”. Observe que nem todos os dispositivos automáticos são 

considerados robôs, pressupondo que um robô interage fisicamente pelo movimento de 

componentes mecânicos, com algum grau de adaptação (SANTOS, 2004). 

O termo Robótica geralmente é utilizado para descrever o estudo da disciplina 

associada ao uso e programação de robôs, com a Engenharia Robótica tendo foco na 

construção desses dispositivos (SANTOS, 2004). 

 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

1.1.1  Primeiros autômatos construídos pela humanidade 
 

O faraó egípcio Amenhotep ordenou a construção do primeiro robô que se há registro 

na humanidade, por volta de 1300 a.C., uma estátua do rei etíope Memon que emitia sons ao 

ser iluminado pelos raios solares do arrebol matutino (MARTÍN et al., 2007).  
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Por volta de 500 a.C. o chinês King-su Tse inventou um robô similar a uma ave capaz 

de voar. Aproximadamente 100 anos depois o grego Arquitas de Tarento também construiu 

um robô mimético a uma ave capaz de voar. 

Ctesibio, por volta de 300 a.C. fez diversos inventos com princípios pneumáticos, 

como um relógio d’água e um instrumento que gerava sons com impulsos de água. 

Em 1050 o príncipe hindu Bhoja escreveu o Samaranga-Sutradhara comentando 

sobre a construção de yantras, robôs indianos. No século XII o árabe Al-Jazari criou robôs 

musicais impulsionados por água, relógios d’água e outras invenções pneumáticas. 

No século XV o Leonardo da Vinci, aos mandos do rei francês Luís XII, construiu o 

primeiro robô com características humanoides, que se tratava de uma armadura de cavaleiro 

capaz de mexer os braços, mover a cabeça e abrir/fechar a mandíbula. 

Em 1738 o francês Jacques de Vaucanson construiu o mais famoso e completo robô 

autônomo até então, um pato capaz de se mexer, comer e evacuar (MARTÍN et al., 2007). 

 

 

Figura 1.1: Pato de Vaucanson 
Fonte: Martín (2007) 

 

1.1.2  Revoluções industriais e tecnológicas 
 

Em 1750 iniciou-se na Grã-Bretanha (MATHIAS, 2001, p.38) a primeira revolução 

industrial em decorrência da invenção da máquina a vapor. Entre as consequências benéficas 

desta revolução se pode citar a erradicação da fome estrutural dos países que foram se 
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industrializando neste período, o crescimento vertiginoso da indústria têxtil e o nascimento e 

o rápido desenvolvimento do sistema ferroviário. Por outro lado, a revolução industrial 

provocou um grande êxodo rural (BAUERNHANSL, 2016, p.31). 

A segunda revolução industrial ocorreu a partir de 1870. Segundo Mowery e 

Rosenberg (1989, p.12) foi um dos períodos mais frutífero para a história das inovações 

tecnológicas, elevando o padrão de vida e o poder de compra das classes médias dos países 

industrializados (MOKYR, 1998, p.18). 

A força motriz da segunda revolução industrial foi o crescimento da indústria química 

e a habilidade humana de refinar o petróleo (MOKYR, 1998, p.18). Algumas empresas que 

viram gigantes corporativas neste período são a Carnegie Steel, Dupont, General Eletrics e a 

Ford Motors.  

Este período também é famoso pelas inovações nos modelos de produção, entre os 

principais nomes está Taylor, que estudou a reorganização da divisão do trabalho e os tempos 

e movimentos, e também Ford, que introduz a ideia de linha de produção e a alienação do 

trabalho, ideia que a princípio aumentou a produção e diminuiu o custo, porém acabou 

gerando a Crise de 1929 (STAMM et al., 2009, p.10).  

A terceira revolução industrial é definida pelos historiadores como ocorrida a partir de 

1974 (GREENWOOD, 1997, p.48), mesmo ano da construção do primeiro robô com 

acionamento inteiramente elétrico, o IRB6 (GROOVER et al., 1988, p. 401).  

Porém, muitas áreas da ciência progrediam em seu próprio ritmo e acabaram por 

juntas levar a terceira revolução industrial, como por exemplo os avanços na eletrônica, que 

em 1906 utilizava circuitos de tubos à vácuo, em 1927 com o desenvolvimento dos 

amplificadores por feedback (KESTER, 2015, p.22). 

Entre os anos 1950 e 1960, iniciou-se a utilização de transistores no desenvolvimento 

de circuitos eletrônicos (KESTER, 2015, p.22). 

Transistores permitem implementar uma aritmética booleana, com duas variáveis 

(verdadeiro e falso) e 4 operações (NOT, AND, OR, XOR) em um determinado circuito. 

Como o transistor funciona como uma chave, basta mantê-la fechada para NOT (falso) e 
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aberta para NOT (verdadeiro). Para dois transistores em série resulta no operador AND e para 

dois transistores em paralelo resulta no operador OR (BRYANT, 1986, p.15). 

Paralelamente, em 1952 a Drª Grace Hopper desenvolveu o primeiro compilador capaz 

de entender uma linguagem mais humanizada (BEYER, 2009, p. 405).  

Em 1957, John Backus criou a linguagem Fortran, que podia ser escrita e lida de 

forma mais humanizada. O Fortran tinha a desvantagem que só podia ser compilado nos 

computadores da IBM específicos para este fim (BACKUS, 1979, p.11). 

Em 1960 foi construído o robô Unimate, que usava princípios de comando numérico 

para controle de manipulador e se tornou o primeiro braço mecânico efetivamente construído. 

O Ultimate revolucionou a indústria quando a Ford Motor Company o utilizou para atender 

uma demanda de máquinas para fundição sob pressão em uma de suas plantas em Nova Jersey 

(GROOVER et al., 1988). 

 

Figura 1.2: Robô Unimate 2000 
Fonte: https://www.sutori.com/item/untitled-50d7-bff9. Acesso em: 22 jun. 2018 

  

Em 1966 a firma norueguesa Trallfa construiu um robô para pinturas com pistola. 

Em 1968 o Stanford Research Institute (SRI) desenvolveu um dos autómatos móvel 

mais revolucionários até então, o Shakey, que integrava vários tipos de sensores e uma câmara 

de visão. O Shakey podia mover-se e empurrar objetos (GROOVER et al., 1988).  
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Figura 1.3: Robô Shakey e Charles Rosen, líder do SRI, durante o desenvolvimento do 
Shakey 

Fonte: http://teleoreactiveprograms.net/?page_id=127. Acesso em: 22 jun. 2018 

 
  

Em 1975 a empresa Italiana Olivetti desenvolveu o robô Sigma, o primeiro complexo 

robótico destinado exclusivamente para um processo de montagem industrial.  

Em 1978 foi desenvolvido pela Unimation, com base em estudos da General Motors, o 

robô PUMA, o primeiro programável em uma linguagem universal conhecida como 

Assembly. 

Em 1979 foi desenvolvido pela Universidade Yamanashi o robô SCARA, que além de 

ser programável em Assembly como o anterior, podia ser montado, desmontado e remontado 

de uma forma completamente nova (GROOVER et al., 1988). 

A partir do SCARA a evolução da robótica se dá principalmente em seus códigos de 

programação, fazendo uma breve comparação entre a programação Assembly do SCARA 

com a linguagem C usada atualmente em Arduinos para programar robôs. Para declarar uma 

variável em C e depois adicionar 1 escreve-se: 
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int main( ) { 
    int x; 
    x = 3; 
                   x = x + 1; 
     } 

Enquanto para ser escrito o mesmo código em Assembly se teria algo do tipo: 

  pushq   %rbp 
   movq  %rsp, %rbp 
   movl   $3, -4(%rbp) 
              addl  $1, -4(%rbp) 
   movl  $0, %eax 
   popq  %rbp 
   ret 

Onde o comando movl pega o valor 3 e adiciona no local de memória -4 (%rbp) e o 

comando addl adiciona 1 ao mesmo local de memória, os comandos pushq e movq estão 

relacionados a iniciação do código e os movl, popq e ret ao seu encerramento (MORRISETT 

et al, 1999).  

Em 1982 a IBM desenvolveu o robô RS-1 que era programável na linguagem AML 

(GROOVER et al., 1988, p. 401), uma linguagem muito superior ao Assembly pois permitia 

declarar variáveis em tipos como integer, real, string, reference, identifier e label. Podia 

realizar as 4 operações básicas, tendo duas funções para a divisão, a divisão inteira e real e 

também era capaz de declarar sub-rotinas (TAYLOR et al, 1982). 

No início da década de 80 surgiram muitas outras linguagens além do VAL 

(Assembly) e do AML. Baseadas no Pascal existem a HELP desenvolvida pela General 

Eletric Company, JARS desenvolvida pela Jet Propulsion Labarotory e a RAIL desenvolvida 

pela Automatix. Baseadas no Fortran temos a RPL desenvolvida pelo SRI International e a 

MCL desenvolvida pela McDonnell Douglas Corporation (GRUVER, 1984). Na Tabela 1.1 a 

seguir estão algumas comparações entre as linguagens desta época: 
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Tabela 1.1: Comparação entre linguagens de programação 

Disposição	e	especificações	de	rotação	
	 AL	 AML	 HELP	 JARS	 MCL	 RAIL	 RPL	 VAL	

Matrix	rotacional	 1	 	 	 4	 	 	 	 	
Vetor	quartenion	 x	 	 	 4	 	 	 	 	
Ângulo	de	Euler	 2	 x	 	 x	 	 x	 	 x	
Roll-Pitch-Yaw	 3	 	 x	 	 x	 	 	 	

Habilidade	de	controlar	múltiplos	membros	
Somente	um	membro	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	

Vários	membros	 x	 1	 x	 	 x	 	 	 	
Estruturas	de	controle	

Declaração	de	variáveis	 	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	
If-	then	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

If	–	then	–	else	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	
While	–	do	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	
Do	–	until	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 	

Case	 x	 	 	 x	 	 x	 x	 	
For	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 	

Begin	–	end	 x	 x	 	 2	 1	 	 	 	
Cobeing	–	coend	 x	 	 3	 	 1	 	 	 	

Procedure/function	/subrtoutine	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Declaração	de	variáveis	 	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

If-	then	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
If	–	then	–	else	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	
While	–	do	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	
Do	–	until	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 	

Case	 x	 	 	 x	 	 x	 x	 	
Fonte: Gruver (1984) 

Paralelamente às linguagens anteriores, que eram focadas no controle de robôs, estava 

sendo desenvolvida uma das famílias de linguagens mais importantes da humanidade. Em 

1969, Ken Thompshon inventa a linguagem B; em 1971 Dennis M. Ritchie inventa a 

linguagem C em cima do que foi a linguagem B; em 1986 Bjarne Stroustrup inventa o C++ 

baseado nas linguagens anteriores (RITCHIE, 1993). 

Em 2004, foi desenvolvido pelo italiano Hernando Barragán o Arduino, que se trata de 

uma placa eletrônica que pode ser facilmente programada em uma linguagem similar a 

linguagem C (BARRAGÁN, 2004).  
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1.2 APLICAÇÕES ATUAIS 

Hoje em dia a abrangência da área robótica permite que seja utilizada em diferentes 

aplicações, desempenhando uma variedade de tarefas. Essa área está em constante 

desenvolvimento e sua aplicação pode ser implementada em indústrias, exploração espacial e 

subaquática, setor cirúrgico, área educacional, manuseio de produtos tóxicos e até na área 

doméstica (QUINTINO et al, 2015). 

No Brasil, apesar de a grande maioria da tecnologia atual ser importada, a utilização 

de robôs industriais já é realidade. Este uso permite que atividades repetitivas e perigosas 

possam ser executadas com maior segurança e precisão, aumentando a produtividade e a 

qualidade dos produtos. O setor automobilístico é o maior investidor na tecnologia, com robôs 

nas áreas de pintura e soldagem liderando os investimentos (QUINTINO et al, 2015). 

Segundo Romano (2002), uma das áreas de atuação mais comuns de robôs nas indústrias 

automobilísticas é na função de montagem de componentes, assim como nas indústrias 

eletrônicas, correspondendo a 33% das aplicações de robô. Na área de soldagem, 

aproximadamente 25% dos robôs são empregados em diferentes aplicações. São também 

utilizados em processos de empacotamento e paletização, porém em menor escala, com 

apenas 2,8% do total. 

Outros exemplos de empregos de robôs vêm da indústria têxtil com confecções de 

tecidos, da alimentícia com o preparo do alimento e nas embalagens dos produtos, e de 

processos de montagem nas indústrias aeronáutica e eletrodoméstica. Robôs também são 

utilizados na automação na indústria petrolífera e na química em geral. Na fabricação, as 

máquinas CNC (Comando Numérico Computadorizado) podem ser consideradas parte da 

Robótica e da Automação Industrial (SOUZA, 2005). 

Na área de medicina é possível encontrar robôs com diferentes funções como 

membros e órgãos artificiais, que são próteses robóticas automatizadas com sistema de 

realimentação, e robôs de apoio aos hospitais. Robôs cirurgiões são utilizados como auxiliares 

em operações que exigem maior precisão. São controlados remotamente por um cirurgião e 

têm a capacidade de filtrar os tremores da mão humana (SOUZA, 2005). 

A robótica também é utilizada na exploração espacial, principalmente por consistir de 

locais de difícil acesso para os seres humanos. Exemplos são: o braço robótico do ônibus 

espacial, o traje robótico que permite aos astronautas a andarem no espaço (spacewalker), o 
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Mars Rover, robô que anda na superfície de marte e as sondas espaciais não tripuladas 

(SOUZA, 2005). 

Existem ainda outros exemplos de robôs não industriais, com variadas aplicações. 

Robôs domésticos podem auxiliar na limpeza da casa, como o Roomba, que faz a aspiração do 

chão autonomamente. Também existem robôs similares, que fazem o corte de grama 

sozinhos. Na agricultura a robótica pode auxiliar na irrigação e na colheita (SOUZA, 2005). 

Na exploração marítima robôs são utilizados para locais de difícil ou impossível 

acesso, como grandes profundidades. São usados para auxilio nas plataformas de petróleo, 

busca e salvamento e podem examinar restos de navios naufragados (SOUZA, 2005). 

Robôs militares e policiais também tem uma variedade de aplicações, como detectar e 

desarmar bombas e minas, drones aéreos e terrestres, para combate ou vigilância e robôs de 

patrulha. São considerados robôs também mísseis que possuam dispositivos autônomos de 

rastreio (SOUZA, 2005). 

 
1.3 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE ROBÓTICA NA GRADUAÇÃO 

A robótica em termos acadêmicos pode ajudar na graduação em cursos de engenharia 

por abranger diferentes áreas de estudo, envolvendo o estudo de engenharia elétrica, 

engenharia mecânica, engenharia industrial e de sistemas, ciência da computação, economia e 

matemática, e oferecendo uma estrutura para a aplicação prática e aprofundamento de 

conceitos fundamentais ensinados ao longo do curso, assim como a introdução de novos 

conteúdos próprios da automação que podem contribuir com a formação do aluno (COCOTA, 

2013). 

Um dos estudos principais do curso de engenharia que pode ser auxiliado pela robótica 

é o de dinâmica, facilitando a visualização e o aprendizado da dinâmica das máquinas, da 

dinâmica de corpos rígidos, e da cinética e cinemática (HIBBELER, 2010, p.590). Contribui 

também com o estudo de álgebra linear, apresentando o conceito de transformações 

homogêneas a partir da notação de Denavit-Hartenberg e da formulação de Newton-Euler, 

que permitem fazer a modelagem cinemática e dinâmica, respectivamente (SHHEIBIA, 2001, 

p.98). 
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A contribuição da robótica também se dá no ambiente de software no estudo de 

programação, seja para testes e simulações em programas de cálculo numérico ou para o 

controle do movimento do robô. Por contar com um sistema elétrico e microcontroladores, 

além de conversão de sinais analógicos/digitais e digitais/analógicos e projetos de hardware, 

a robótica também ajuda na área de eletrônica. A combinação de todos esses sistemas 

contribui com o estudo de controle e automação (ZILLI, 2010). 

 
1.4 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um manipulador mecânico com 

três graus de liberdade para fins acadêmicos, desde seu projeto até a montagem final. O 

manipulador conta com uma base giratória e duas juntas de rotação, é composto por um corpo 

de alumínio e uma instalação eletrônica, e será programado posteriormente. 

O objetivo secundário foi recordar e apresentar o conteúdo apresentado durante o 

curso de engenharia mecânica da Universidade Federal Fluminense, além de desenvolver o 

conhecimento de conceitos aplicados ao estudo da robótica, como a notação de Denavit-

Hartenberg, utilizada na modelagem cinemática. 

 
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho contém primeiramente uma Introdução com um breve histórico da 

robótica, bem como as aplicações atuais de robôs e a importância acadêmica do estudo de 

robótica, além dos objetivos previstos. 

No Capítulo 2 estão apresentadas as diferentes classificações de robôs industriais, seus 

componentes estruturais e tipologias, e suas categorias de volumes de trabalho. 

No Capítulo 3 é mostrada a modelagem matemática necessária para a movimentação 

de manipuladores mecânicos. Há uma apresentação às transformações homogêneas e a 

formulação dos modelos cinemático direto, com a notação de Denavit-Hartenberg, e 

dinâmico, com a formulação de Newton-Euler. 

O Capítulo 4 é dedicado à usinagem, com uma apresentação de noções básicas 

fundamentais de usinagem que foram utilizadas para a composição deste trabalho. Também 
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mostra a importância do fluido de corte na usinagem, assim como as propriedades do 

alumínio que afetam sua usinabilidade. 

O Capítulo 5 mostra os principais resultados obtidos em cada etapa de confecção deste 

trabalho, e o Capítulo 6 apresenta as conclusões e as perspectivas futuras de continuação deste 

projeto. 
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2 ROBÔS INDUSTRIAIS 
 

Como já foi visto no Capítulo anterior, há uma longa história de aperfeiçoamento e 

uma vasta quantidade de tipos de robôs. Este Capítulo apresenta suas classificações e algumas 

características que os diferenciam. 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO 

Existem várias formas de classificação de robôs, algumas delas, apresentadas por 

Riascos (2010), Santos (2004) e Carrara (2009) estão a seguir. 

 

2.1.1 Gerações 
 

Robôs executores: operam com uma sequência de instruções pré-gravada, como 

pintura ou soldagem. 

Robôs controlados por sensores: tomam decisões com base em sensores de malhas 

fechadas de realimentação. 

Robôs controlados por visão: possuem um sistema de visão na malha fechada de 

controle. 

Robôs com controle adaptativo: podem reprogramar suas ações de acordo com a 

resposta de seus sensores. 

Robôs com inteligência artificial: tomam decisões e resolvem problemas utilizando 

técnicas de inteligência artificial. 

 

2.1.2 Estrutura Cinemática 
 

Robôs paralelos (cinemática fechada): uma plataforma móvel ou um efetuador está 

conectado a uma base fixa por pelo menos dois membros independentes, conforme ilustrado 

na Figura 2.1.  
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Figura 2.1: Exemplo de robô paralelo 
Fonte: Riascos (2010) 

 

Robôs seriais (cinemática aberta): os membros conectam entre si através de juntas em 

uma cadeia em série. Cada novo membro depende do anterior, como visto na Figura 2.2.  

 
Figura 2.2: Exemplo de robô serial 

Fonte: Riascos (2010) 

 

2.1.3 Graus de Liberdade 
 

Robôs de propósito geral: possuem 6 graus de liberdade e podem atingir qualquer 

posição e orientação no espaço de trabalho. 

Robôs redundantes: possuem mais de 6 graus de liberdade e são utilizados para 

alcançar locais de difícil acesso, podendo contornar obstáculos, tendo articulações adicionais. 
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Robôs limitados: possuem menos de 6 graus de liberdade e têm um espaço de trabalho 

limitado. 

 
2.1.4 Acionamento 
 

Acionamentos elétricos: o movimento das juntas é gerado por meio de motores 

elétricos. 

Acionamentos hidráulicos: um motor controla o fluxo de óleo em um cilindro em 

direção a um pistão que movimenta a junta. 

Acionamentos pneumáticos: são semelhantes aos acionamentos hidráulicos, mas 

utilizam ar ao invés de óleo. 

 
2.1.5 Programação 
 

Dispositivos manuais: controlados manualmente pelos operadores. 

Robôs sequencial: realiza uma sequência fixa definida pelo fabricante ou uma 

sequência variável que pode ser alterada conforme necessário. 

Robôs executores ou de aprendizagem: o operador programa o robô ao guiar 

manualmente pelo caminho de operação. 

Robôs controlados numericamente: o programa já é fornecido pelo operador, ao invés 

de ser ensinado manualmente. 

Robôs inteligentes: interagem com alterações no ambiente através de sensores e se 

mudam as condições de trabalho. 
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2.2 ESTRUTURA E TIPOLOGIA DE ROBÔS 

2.2.1 Manipulador Mecânico 
 

Consiste de diferentes componentes e se refere à estrutura do robô. E composto por 

corpos rígidos (ou elos) conectados através de juntas, sendo o primeiro denominado base e o 

ultimo chamado de extremidade terminal, onde é posicionado o efetuador (ROMANO, 2002). 

 

2.2.1.1  Elos 

 

São geralmente blocos rígidos alongados que podem variar sua posição. Podem ser 

combinados de variadas formas com as juntas, dependendo das aplicações (SANTOS, 2004). 

Essas estruturas são projetadas para ter uma alta rigidez aos esforços de torção e flexão, por 

estarem constantemente sendo submetidos a esforços durante o trabalho. Os materiais 

utilizados mais comuns são o alumínio e o aço, com fibras de carbono e de vidro, materiais 

termoplásticos e plásticos reforçados sendo difundidos mais recentemente (ROMANO, 2002). 

 

2.2.1.2  Juntas 

 

São os elementos de ligação entre dois elos adjacentes e geralmente são utilizados dois 

tipos básicos: juntas de rotação ou juntas prismáticas (translação). Também permitem 

controlar o movimento relativo entre os elos, dependendo apenas de uma variável de posição 

(ROMANO, 2002). 

O número de graus de liberdade é o número de movimentos independentes que um 

dispositivo pode fazer, diferente do dos graus de mobilidade, que dependem da quantidade de 

juntas existentes. Santos (2004, Seção 2.2.1) utiliza o exemplo do tripé, que possui juntas 

prismáticas que conferem uma quantidade maior de graus de mobilidade do que de liberdade. 

Como o robô industrial geralmente é uma combinação de elos e juntas em uma cadeia 

cinemática aberta, é possível considerar que o número de juntas equivale ao número de graus 

de liberdade (ROMANO, 2002) 

 



30 
 

 
 

2.2.1.3  Sistema de transmissão 

 
São os componentes responsáveis por transmitir a potência mecânica (torque e 

velocidade) gerada pelo atuador aos elos. Dentre os mais usados geralmente estão 

engrenagens de vários tipos, correias e polias dentadas, cabos e fitas de aço. A sua escolha 

depende dos parâmetros do projeto, como a potência transmitida e os tipos de movimentos 

desejados (ROMANO, 2002) 

 
2.2.2 Efetuador 
 

Santos (2004) define como o elemento posicionado na extremidade terminal do 

manipulador e executa as funções designadas ao robô. Pode ser do tipo garra ou ferramenta, 

dependendo da função atribuída.  

 

2.2.2.1  Garras 

 
Tem a função principal de pegar um objeto e movimentá-los dentro do espaço de 

trabalho. Podem ter diferentes construções, sendo as mais comuns as do tipo pinça, visto na 

Figura 2.3. Entre os outros tipos estão as de funcionamento com vácuo, adesivos e 

magnetismo. Existem também outros tipos com destaque para as mãos antropomórficas, 

semelhantes às mãos humanas, conforme Figura 2.4 (SANTOS, 2004). 
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Figura 2.3: Exemplos de garras 
Fonte: Romano (2002) 

 

 
Figura 2.4: Mão (garra) antropomórfica 

Fonte: Santos (2004) 

 

 

2.2.2.2  Ferramentas 

 

Os efetuadores do tipo ferramenta têm a função de executar uma ação sobre a peça, 

mas não sem manipulá-las (ROMANO, 2002). Segundo Santos (2004), a variedade desse tipo 
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de efetuador é muito grande, sendo que as principais incluem as de soldagem, de corte por 

jato d’água, furadores e polidores. 

 
2.2.3 Atuador 
 

Utilizam uma fonte de energia que convertem para potência mecânica utilizada para 

movimentar as juntas. São essencialmente de três tipos: elétricos, hidráulicos e pneumáticos, 

cada um com suas construções e características (SANTOS, 2004). Na Tabela 2.1 a seguir 

estão apresentadas algumas comparações entre os diferentes tipos.  

 

 

Tabela 2.1: Breve comparação dos principais tipos de atuadores 

Característica 
Tipos de atuadores 

Elétricos Hidráulicos Pneumáticos 

Controle Fácil. Possibilidade 
de ser elaborado. 

Hoje em dia mais 
facilitado com as eletro 

servo-válvulas 

Muito difícil devido a 
questões de 

compressibilidade do ar 

Velocidades Grande Média/Grande Muito grande 

Binário a baixa velocidade 
(acelerações) Pequenos/Médios Grande Pequenos 

Precisão Boa. Limitada pelo 
uso de transmissão Boa 

Ruim, exceto em 
operações a posições 

fixas. 

Funcionamento em situação 
estática 

Ruim, requer 
travões. 

Excelente. Trata-se de 
funcionamento normal. 

Bom. Não há risco de 
danificação do sistema. 

Questões ambientais 
A presença de arcos 

elétricos pode ser 
indesejável. 

Perigo de fugas de óleo. 

Sistemas limpos. Risco 
de poluição sonora de 

componentes, 
compressores e das fugas. 

Custos Relativamente baixos Altos Relativamente baixos 

Fonte: Santos (2004) 

 

O tipo de atuação pode ser direto, quando o elemento móvel do atuador está acoplado 

diretamente à junta que ele move, ou indireto, quando a ligação é feita por um sistema de 

transmissão (SANTOS, 2004). 
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2.2.4 Sensores 
 

Fornecem os parâmetros, geralmente de posição e velocidade, referentes ao 

manipulador para o controlador. Também podem recolher informações sobre o ambiente de 

trabalho, com sistema de visão ou a medição de torque, força, entre outros. Normalmente 

estão acoplados às juntas (ROMANO, 2002). 

Um exemplo de sensor de posição é o codificador (ou encoder), que pode ser 

incremental ou absoluto. Eles são acoplados ao motor e consistem de um disco com ranhuras 

por onde passa um feixe de luz que é detectado por um sensor de luz. O encoder incremental 

tem uma construção mais simples. Com a rotação do disco o feixe é transmitido 

intermitentemente quando passa pelas ranhuras e produz um pulso na saída a partir do sensor 

de luz. Os pulsos determinam a velocidade, aceleração, distância, rotação e posição 

(TOMASCHITZ, 2013). 

O encoder absoluto difere do incremental pela constituição do disco, que possui quatro 

discos concêntricos de slots por onde passam quatro feixes de luz. A disposição das ranhuras 

permite que a saída seja um número em código binário, definindo a posição angular 

(TOMASCHITZ, 2013). 

As Figuras 2.5 e 2.6 mostram as construções de encoders incrementais e absolutos, 

respectivamente. 

 

Figura 2.5: Encoder incremental 
Fonte: Santos (2004) 
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Figura 2.6: Encoder absoluto 
Fonte: Santos (2004) 

 

2.2.5 Controlador 
 

É o componente que monitora os parâmetros operacionais do robô. É o controlador 

que ajusta a posição de cada junta de acordo com o movimento desejado, com base nas 

leituras dos sensores. É a origem dos comandos de movimentação enviados aos atuadores 

(ROMANO, 2002). 

 
2.2.6 Unidade de Potência 
 

Fornece a potência necessária para movimentação dos atuadores. As unidades de 

potência relacionadas aos atuadores elétricos, hidráulicos e pneumáticos são a fonte elétrica, a 

bomba hidráulica e o compressor, respectivamente (ROMANO, 2002). 

 

2.3 ESPAÇO DE TRABALHO 

Santos (2004) define espaço ou volume de trabalho é a toda a região onde o efetuador 

pode ser posicionado pelo manipulador e é definida pelas juntas principais. Existem cinco 

categorias principais de estrutura cinemática, sendo: 

Cartesiana, com três juntas prismáticas; 

Cilíndrica, com uma junta de rotação e duas prismáticas; 

Esférica, com duas juntas de rotação e uma prismática; 

Articulado horizontal ou SCARA, com duas juntas de rotação e uma prismática; 

Articulado vertical ou antropomórfico, com três juntas de rotação. 

Na Figura 2.7 é possível observar os volumes de trabalho das categorias listadas. 
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Figura 2.7: Espaços de trabalho (a) cartesiano; (b) cilíndrico; (c) esférico; (d) SCARA; 

(e) antropomórfico 
Fonte: Romano (2002) 

 

Admitindo que as juntas prismáticas são iguais de comprimento L e se deslocam com 

o comprimento A igual a L, e que as juntas de rotação conseguem varrer 360°, é possível 

comparar os volumes de trabalho, apresentados na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2: Volumes de Trabalho 

Cartesiano 3V L=  

Cilíndrico 33V Lπ=  

Esférico 328
3

V Lπ=  

SCARA 34V Lπ=  

Antropomórfico 332
3

V Lπ=  

Fonte: Santos (2004) 
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3  MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

Para que a movimentação de um manipulador seja efetuada corretamente, é necessário 

estudar os princípios de transformações homogêneas e elaborar a modelagem matemática do 

manipulador. Este Capítulo apresenta as modelagens clássicas cinemática e dinâmica 

desenvolvidas por Denavit-Hartenberg e Newton-Euler, respectivamente. 

 

3.1 TRANSFORMAÇÕES HOMOGÊNEAS 

Na robótica são utilizadas noções de álgebra linear com a finalidade de registrar o 

movimento efetuado por um corpo. Apesar de se considerar a variação das coordenadas 

articulares de um robô, é mais natural expressar o deslocamento absoluto do elemento 

terminal do manipulador. A transformação de coordenadas denota esse deslocamento e é uma 

representação matricial dos movimentos de rotação e translação de um ponto no espaço 

(ROMANO, 2002). 

A matriz de transformação homogênea e construída pela composição das matrizes de 

translação e rotação, obtidas anteriormente e pode ser utilizada para definir o movimento de 

translação do plano cartesiano e de rotação do plano em torno de um eixo z (SANTOS, 2004). 

cos sin
sin cos .
0 0 1 1

x

y

P x
T P y

θ θ

θ θ

−⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (3.1) 

Na Figura 3.1 é possível identificar os termos referentes à translação e à rotação. 

 

Figura 3.1: Componentes da matriz de transformação de duas dimensões 
Fonte: Santos (2004) 
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Na Figura 3.2 estão apresentados exemplos de transformações geométricas, com a 

rotação de um ângulo alfa em torno do eixo z (esquerda) e uma translação ao longo do eixo y 

(direita). Também é possível deduzir que em um espaço de três dimensões é possível obter 

seis transformações geométricas independentes, sendo três de translação e três de rotação. 

 

Figura 3.2: Exemplos de transformações geométricas 
Fonte: Santos (2004) 

 

Os componentes de translação vêm da movimentação de um ponto no espaço, que ao 

ocorrer, tem suas coordenadas alteradas em relação ao mesmo referencial, passando de uma 

posição q1 para uma posição q2. Este processo é denominado translação no espaço. Na Figura 

3.3 pode ser visto o vetor p que define o movimento pode ser tomado como uma adição ou 

subtração de vetores e é expresso pela Equação 3.2.  

 

Figura 3.3: Translação de um ponto 
Fonte: Santos (2004) 
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12 qqp −=  ou 2 1q q p= +  (3.2)  

Onde q2 é o vetor com as novas coordenadas do ponto, dado por: 

2 1

2 2 1

2 1

x x x

y y y

z z z

q q P
q q q P

q q P

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= = +⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (3.3) 

E sua notação matricial do vetor p de translação fica: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

z

y

x

z

y

x

z

y

x

q
q
q

q
q
q

p
p
p

1

1

1

2

2

2

 (3.4) 

A translação de um segmento de reta obrigaria a calcular as novas coordenadas dos 

dois extremos, com as relações 2 1A Aq q p= +  e 2 1B Bq q p= + . 

Além da translação, o movimento também pode consistir de rotação. A Figura 3.4 

ilustra um ponto no plano com coordenadas (x,y), inicialmente com um ângulo ϕ em relação 

ao eixo das abcissas e uma distância L, fixa, da origem. É aplicada nesse ponto uma rotação θ 

em torno da origem, resultando movendo o ponto para as coordenadas (x1,y1). 

 

Figura 3.4: Rotação genérica de um ponto no plano 
Fonte: Santos (2004) 

 

A partir da Figura 3.4 é possível obter as seguintes relações: 
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1

1

cos( ) (cos sin sin )
sin( ) (cos sin sin )

x L L cos
y L L cos

θ φ θ φ θ φ

θ φ θ φ θ φ

= ⋅ + = ⋅ ⋅ − ⋅⎧
⎨

= ⋅ + = ⋅ ⋅ + ⋅⎩
 (3.5) 

Como 
cos
sin

x L
y L

φ

φ

= ⋅⎧
⎨

= ⋅⎩
,  (3.6) 

É obtido 1

1

cos sin
sin cos

x x y
y x y

θ θ

θ θ

= ⋅ − ⋅⎧
⎨

= ⋅ + ⋅⎩
 (3.7) 

E a notação matricial se dá por: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

y
x

y
x

θθ

θθ

cossin
sincos

1

1  (3.8) 

Como visto, a transformação homogênea, ao introduzir um termo de igualdade 

adicional (1=1), consegue incluir as componentes de rotação e translação em uma mesma 

matriz, sem alterar o sistema. As coordenadas resultantes são denominadas coordenadas 

homogêneas (SANTOS, 2004). 

É possível fazer uma generalização para o espaço em três dimensões, adicionando 

mais um grau de liberdade para a translação e mais três tipos de rotação, dando a matriz de 

transformação homogênea a seguir: 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

0 0 0 1

x

y

z

r r r P
r r r P

T
r r r P

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (3.9) 

onde rij são as componentes de rotação e Pi são as componentes de translação. 

 

3.2 MODELO CINEMÁTICO DIRETO 

Na robótica, a cinemática visa estudar o conjunto de relações entre as posições, 

velocidades e acelerações dos elos de um manipulador. Esse estudo pode ser dividido entre 

cinemática direta, onde a localização do efetuador se dá a partir das posições das juntas, e a 
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cinemática inversa, onde as posições das juntas é determinada pela posição do efetuador 

(SANTOS, 2004). 

O manipulador serial é mais utilizado em aplicações de indústria e didática, e se 

caracteriza por uma junta ligar apenas dois elos consecutivos (SANTOS, 2004). Assim, um 

determinado elo i estará conectado, no máximo, a dois outros elos. O elo mantém uma 

configuração fixa entre duas juntas, e essa associação de elos e juntas permite definir quatro 

parâmetros ai, di, θi e αi, que serão utilizados no algoritmo de Denavit-Hartenberg (DH) e são 

definidos a seguir e podem ser vistos na Figura 3.5 (ROMANO, 2002): 

ai – comprimento do elo, é a distância entre a interseção do eixo Zi-1 com o eixo Xi até 

a origem do i-ésimo sistema de referência ao longo do eixo Xi (ou a menor  distância entre os 

eixo Zi-1 e Zi). 

di – distância entre elos, tomada entre a origem do (i-1)-ésimo sistema de coordenadas 

até a interseção do eixo Zi-1 com o eixo Xi ao longo do eixo Zi-1. 

θi – ângulo de junta, obtido entre os eixos Xi-1 e Xi no eixo Zi-1, usando a regra da mão 

direita. 

αi – ângulo de torção do elo, medido no eixo Xi entre os eixos Zi-1 e Zi, também 

usando a regra da mão direita. 

 

Figura 3.5: Notação de Denavit-Hartenberg 
Fonte: Romano (2002) 
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Os eixos dos sistemas de coordenadas apresentados precisam ser estabelecidos de 

acordo com três regras (ROMANO, 2002): 

1. O eixo Zi-1 é colocado ao longo do eixo de movimento da junta i. 

2. O eixo Xi é normal ao eixo Zi-1 e aponta para fora dele. 

3. O eixo Yi completa o sistema de acordo com a regra da mão direita. 

O posicionamento de sistemas de coordenadas associadas a cada elo possibilita estudar 

a cinemática e estabelecer a relação entre o referencial de origem e o referencial da 

extremidade do manipulador, dada por uma transformação R HT , que não oferece as relações 

entre os elos intermediários. Os sistemas de coordenadas adicionais conferem a cada elo i uma 

matriz de transformação Ai associada, onde primeira matriz A1 relaciona o primeiro elo com a 

base fixa e a última matriz An relaciona o referencial do efetuador com o último elo. Assim, 

tem-se que 1 2
R
H nT A A A= ⋅ ⋅ ⋅K  . A Figura 3.6 mostra um exemplo para um manipulador com 

três elos (SANTOS, 2004). 

 

 

Figura 3.6: Matriz de transformação de um manipulador serial com 3 elos 
Fonte: Santos (2004) 

 

A implementação da cinemática direta de um manipulador consiste em determinar as 

relações que apresentam um ponto no espaço, rr , em função de um ponto no espaço das 

juntas, qr , sendo ( )diretar F q=
r r , e são definidas seguindo determinados passos, sendo 

(SANTOS, 2004): 
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• Posicionar o robô na posição zero; 

• Atribuir um sistema de coordenadas a cada elo; 

• Descrever as relações entre as variáveis das juntas e dos elos; 

• Determinar as matrizes de transformação Ai dos elos; 

• Obter a expressão de R HT  multiplicando os Ai; 

• Obter as coordenadas de posição e orientação do efetuador. 

 

3.2.1  Notação de Denavit-Hartenberg 
 

Utilizando a notação proposta por Denavit-Hartenberg, é possível descrever 

cinematicamente qualquer robô, por mais complexo que seja, definindo os quatro parâmetros 

citados anteriormente. Dois deles descrevem o elo (ai e αi) e dois descrevem a junta (θi e di). 

Em manipuladores com juntas de rotação, θi é chamado de variável de junta e os outros três 

são os parâmetros de elo. Para o caso de juntas prismáticas, a variável de junta é di e os outros 

três são os parâmetros de elo (CRAIG, 2005). 

Um exemplo de posicionamento de sistemas de coordenadas e seus parâmetros podem 

ser vistos na Figura 3.7. Os eixos Zi estão alinhados com os eixos de rotação da juntas e estão 

perpendiculares ao plano do manipulador. 
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Figura 3.7: Parâmetros de um manipulador com três elos 
Fonte: Craig (2005) 

Dado um manipulador com N graus de liberdade, para cada elo do manipulador, a 

partir do sistema de coordenadas fixo à base de suporte (sistema inercial) até o elemento 

terminal, um sistema de coordenadas ortonormais é determinado pelos passos do algoritmo a 

seguir. As relações entre os elos adjacentes são representadas por uma matriz de 

transformação homogênea 4x4 e o conjunto dessas matrizes permite a obtenção do modelo 

cinemático do robô (HERMINI, 2004). 

Algoritmo encontrado em Santos (2004): 

1. Obtenção do sistema de coordenadas da base: Estabelecer o sistema de 

coordenadas (X0, Y0, Z0) na base do suporte, com Z0 ao longo do eixo de 

movimento da junta 1 apontando para o ombro do braço do robô. X0 e Y0 

podem ser escolhidos de forma conveniente, sendo normais ao eixo Z0. 

2. Inicialização e iteração: Efetuar os passos 2.1 a 2.4 para cada i, i = 1, ..., N-1. 

2.1. Estabelecer o eixo das juntas: Alinhar Zi com o eixo de movimento 

(rotação ou translação) da junta i+1. 

2.2. Estabelecer a origem do i-ésimo sistema de coordenadas: Definir Oi 

na interseção dos eixos Zi e Zi-1 ou na interseção da normal comum 

entre os eixos Zi e Zi-1 e o eixo Zi. 

2.3. Estabelecimento do eixo Xi: Posicionado ortogonalmente aos eixos Zi 

e Zi-1, preferencialmente colocado sobre o elo de ligação das juntas e 

direcionado para o elemento terminal do manipulador ou ao longo da 

normal comum de Zi e Zi-1 quando são paralelos. 

2.4. Estabelecimento do eixo Yi: Determina-se Yi através da regra da mão 

direita, completando o sistema de coordenadas. 

3. Estabelecer o sistema de coordenadas do efetuador On: Normalmente a junta é 

rotacional, Zn é colinear com Zn-1 e aponta para “fora”, Xn é normal a Zn e Zn-1 

e Yn completa o sistema de acordo com a regra da mão direita. 
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4. Determinar os parâmetros das juntas e dos elos: Seguir os passos 4.1 ao 4.4, 

para cada i, i = 1, ..., N. 

4.1. Encontrar di: Distância entre a origem Oi-1 e a interseção entre os 

eixos Zi-1 e Xi ao longo de Zi-1. É a variável de junta se for prismática. 

4.2. Encontrar ai: Distância entre a interseção dos eixos Zi-1 e Xi até a 

origem Oi, ao longo do eixo Xi. 

4.3. Encontrar θi: Ângulo de rotação entre os eixos Xi-1 e Xi sobre o eixo 

Zi-1. É a variável de junta se for rotacional. 

4.4. Encontrar αi: É o ângulo de rotação entre os eixos Zi-1 e Zi sobre o 

eixo Xi. 

Na Figura 3.8 é possível observar os sistemas de coordenadas intermediários P, Q e R. 

Nota-se que o sistema Q difere do sistema R por uma translação de ai-1. O sistema P tem uma 

rotação de θi do sistema Q e o sistema i está a uma distância di do sistema P. É possível 

escrever a matriz de transformação do sistema de coordenadas definido em i para o sistema 

em i-1 (CRAIG, 2005). 

 

Figura 3.8: Sistemas intermediários P, Q e R 
Fonte: Craig (2005) 
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Da Figura 3.8 tira-se: 

1 1i i R Q P i
R Q P iP T T T T P− −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (3.10) 

ou 

1 1i i i
iP T P− −= ⋅  (3.11) 

onde 

1 1i i R Q P
i R Q P iT T T T T− −= ⋅ ⋅ ⋅   (3.12) 

A partir da Equação 3.12 é possível obter pela multiplicação a matriz de transformação 

entre dois elos intermediários, obtendo: 

1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

cos 0
cos cos cos

cos cos cos
0 0 0 1

i i i

i i i i i i i i
i

i i i i i i i

sen a
sen sen sen d

T
sen sen sen d

θ θ

θ α θ α α α

θ α θ α α α

−

− − − − −

− − − −

⎡ ⎤−
⎢ ⎥

− −⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (3.13) 

Com a matriz obtida acima é possível definir os parâmetros do sistema do elemento 

final com base no sistema de referência, através da multiplicação das matrizes de 

transformação dos elos intermediários: 

0 0 1 2 1
1 2 3 ...

N
N NT T T T T−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (3.14) 

Esta operação se aplica a qualquer manipulador, posicionando o efetuador em relação 

à base. 

 

3.3 MODELAGEM DINÂMICA 

É necessário analisar as características dinâmicas do manipulador para poder controla-

lo, simula-lo e avaliar a sua performance.  Existem dois métodos bem conhecidos para obter 

as equações de movimento: As fórmulas de Lagrange e Newton-Euler (UICKER, 1967). 

A Equação de Lagrange tem a desvantagem de ter um procedimento derivativo 

complicado de entender fisicamente (KAHN, 1971). Porém, resulta em equações de 
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movimento simples em uma forma simples de examinar os seus efeitos sob o efeito de vários 

parâmetros de movimentação do manipulador. Por esta razão este método foi amplamente 

utilizado até a década de 1970. 

Com o avanço da computação em tempo real e a necessidade de realização de 

operações de forma mais rápida e acurada a formulação de Newton-Euler tem se mostrado 

superior em relação a Equação de Lagrange (PAUL, 1981).  

 

3.3.1  Formulação de Newton-Euler 
 

Um corpo rígido tem seis graus de liberdade, logo pode ser descrito por seis equações 

de movimento linearmente independentes. Essas equações são dadas através das leis de 

movimento de Newton e Euler. (YOSHIKAWA, 1990) 

Assumindo um corpo rígido com momento linear D, momento angular E, centro de 

gravidade G e com uma resultante de forças F como ilustra a Figura 3.9, através das leis de 

Newton é obtido: 

𝐹 =
𝑑𝐷
𝑑𝑡  

(3.15) 

𝑁 =
𝑑𝐸
𝑑𝑡  

(3.16) 

 

 
 

Figura 3.9: Distribuição de momentos e força resultante de um corpo rígido 
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Fonte: Yoshikawa (1990) 

Se a massa do corpo for considerada como uma constante m e a posição do vetor G 

dada por s, tem-se então que D = m.sʹ. Pela Equação 3.15 se chega em F = m.sʹʹ. 

Para se obter o momento angular E é necessária uma velocidade angular ω, um volume 

infinitesimal dv, uma densidade ρ e um vetor posição r a partir do ponto G no qual   rʹ = dr/dt. 

Uma vez que o momento angular de dv é dado por r x (rʹρdv) e rʹ = ω x r, obtém-se: 

E = � r x (ω x r) ρdv 

E = � [(rTr)ω – (rTω)r] ρdv 

E = � [(rTrI3– rrT] ωρdv 

 

 

(3.17) 

A integral de 3.17 é em todo corpo rígido, sendo I3 uma matriz identidade 3x3, pode-

se definir o tensor de inércia I como: 

I = � [(rTrI3– rrT] ρdv (3.18) 

Sendo E = Iω, a Equação 3.16 é reescrita como: 

𝑁 =
𝑑(𝐼𝜔)
𝑑𝑡  

(3.19) 

Para qualquer grupo de coordenadas ∑a(Oa-XaYaZa) no qual o vetor ar seja arx, ary e arz. 

Pode-se escrever o tensor de inercia aI do somatório em questão como: 

𝐼! =
𝐼! !! 𝐼! !" 𝐼! !"

𝐼! !" 𝐼! !! 𝐼! !"

𝐼! !" 𝐼! !! 𝐼! !!

𝐼! =
𝐼!!! 𝐼!"! 𝐼!"!

𝐼!"! 𝐼!!! 𝐼!"!

𝐼!"! 𝐼!"! 𝐼!!!
 

(3.20) 

Onde 

𝐼! !! = 𝑟! !
! + 𝑟! !

! 𝜌𝑑𝑣 (3.21) 

𝐼! !! = 𝑟! !
! + 𝑟! !

! 𝜌𝑑𝑣 (3.22) 

𝐼! !! = 𝑟! !
! + 𝑟! !

! 𝜌𝑑𝑣 (3.23) 

𝐼! !" = − 𝐻! !" = − 𝑟! ! 𝑟! ! 𝜌𝑑𝑣 (3.24) 
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𝐼! !" = − 𝐻! !" = − 𝑟! ! 𝑟! ! 𝜌𝑑𝑣 𝐼! !" = − 𝐻! !" =

− 𝑟! ! 𝑟! ! 𝜌𝑑𝑣 

(3.25) 

𝐼! !" = − 𝐻! !" = − 𝑟! ! 𝑟! ! 𝜌𝑑𝑣 (3.26) 

 

aIxx, aIyy e aIzz são os momentos de inercia e aHxy, aHyz e aHxz são os produtos de inercia. 

Quando é considerado o movimento de rotação de um corpo rígido com base na Equação 3.19 

a análise computacional não fica tão transparente. Isso acontece, pois, os elementos de I 

mudam com as orientações relativas ao centro de gravidade G e o tempo. Para evitar esta 

dificuldade se expressa a Equação 3.19 respectivamente ao somatório ∑b(G-X b Y b Z b) fixado 

no corpo rígido como mostrado na Figura 3.10.  

 

 

Figura 3.10: Ilustração do ∑b e ∑ug 
Fonte: Yoshikawa (1990) 

 

Reescrevendo E, N, I e ω de acordo com o somatório em questão obtém-se: 
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E = uRb 
bE (3.27) 

N = uRb 
bN (3.28) 

I = uRb 
bI (uRb)T (3.29) 

ω = uRb
 bω (3.30) 

bE = bI bω (3.31) 

Neste caso bI é uma constante pré-determinada do corpo rígido, usando uma matriz de 

transformação para se ter uma Equação para qualquer ba e bb, obtém-se: 

(uRb 
ba) x (uRb 

bb) = uRb (bb x ba) (3.32) 

Usando as equações 3.27 e 3.31 obtém-se: 

𝑑𝐸
𝑑𝑡 = 𝑅! !

𝑑 𝐸!

𝑑𝑡 + 𝜔× 𝑅! ! 𝐸!  
(3.33) 

𝑑𝐸
𝑑𝑡 = 𝑅! ! 𝐼!

𝑑 𝜔!

𝑑𝑡 + 𝜔× 𝑅! ! 𝐼! 𝜔!  
(3.34) 

 

Pelas equações 3.19, 3.28 e 3.34 obtém-se: 

𝑁! = 𝐼!
𝑑 𝜔!

𝑑𝑡 + 𝜔! × 𝐼! 𝜔!  
(3.35) 

 

Esta é a Equação de movimento de Euler para ∑b. Essa Equação pode ser reescrita 

para ∑u utilizando a Equação 3.30. 

𝑑𝜔
𝑑𝑡 =

𝑑( 𝑅! ! 𝜔! )
𝑑𝑡  

(3.36) 

𝑑𝜔
𝑑𝑡 = 𝑅! !

𝑑( 𝜔! )
𝑑𝑡 + 𝜔× 𝜔 

(3.37) 

𝑑𝜔
𝑑𝑡 = 𝑅! !

𝑑( 𝜔! )
𝑑𝑡  

(3.38) 
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Aplicando a 3.38 na 3.35 se chega enfim à Equação de movimento de Euler. 

𝑁 = 𝐼
𝑑𝜔
𝑑𝑡 +  𝜔 ×(𝐼𝜔) (3.39) 
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4  USINAGEM DE METAIS 
 

4.1 NOÇÕES DE USINAGEM 

Segundo Ferraresi (1970), uma operação de usinagem é aquela que confere à peça a 

forma, ou as dimensões ou o acabamento desejado. A usinagem também tem a característica 

de produzir cavaco. 

Dentre os processos de usinagem existentes, foram usados ao longo deste trabalho o 

serramento, a furação, o fresamento e o roscamento. 

 

4.1.1. Furação – Processo de usinagem destinado a obtenção de um furo na peça com 

uso de uma ferramenta de corte multicortante. A peça gira em torno do próprio eixo onde a 

peça ou a ferramenta se deslocam em uma trajetória retilínea, coincidente ou paralela ao eixo 

principal da máquina. Das subdivisões da furação listadas por Ferraresi (1970), neste trabalho 

foram utilizadas: 

• Furação em cheio – Processo destinado à abertura de um furo cilíndrico em 

uma peça, removendo todo o material compreendido no volume em forma de 

cavaco, Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Furação em cheio 
Fonte: Ferraresi (1970) 

 

• Escareamento – Processo destinado à abertura de um furo numa peça pré-

furada, Figura 4.2.  
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Figura 4.2: Escareamento 
Fonte: Ferraresi (1970) 

 

4.1.2. Fresamento – Processo de usinagem destinado a obtenção de superfícies 

quaisquer com o auxílio de ferramentas geralmente multicortantes. Neste trabalho foi 

utilizado o fresamento frontal, também conhecido como fresa de topo, processo para à 

obtenção de superfícies planas perpendicular ao eixo de rotação da ferramenta, Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Fresa de topo 
Fonte: Ferraresi (1970) 

 

Segundo Sousa (2012), o processo de fresamento aumenta drasticamente a 

temperatura do sistema e o fluido de corte pode ser utilizado para reduzir a temperatura como 

ilustra a Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Influência do fluido de corte na temperatura para a velocidade de 
aplainamento de 35 golpes por minuto e profundidade de corte de 1,5mm 

Fonte: Sousa (2012) 

 

4.1.3. Serramento – Processo de usinagem destinado ao seccionamento ou recorte de 

uma peça com auxílio de ferramentas multicortantes de pequena espessura, como a serra. No 

atual trabalho foi usado o serramento retilíneo manual, Figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Serramento retilíneo 
Fonte: Ferraresi (1970) 

 

4.1.4. Roscamento – Processo de usinagem destinado à obtenção de filetes, por meio 

da abertura de um ou vários sulcos helicoidais de passo uniforme, em superfícies cilíndricas 

ou cônicas de revolução. A variante usada neste trabalho foi o roscamento interno com o uso 

da ferramenta de corte chamada macho, Figura 4.6. 
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Figura 4.6: Roscamento interno 
Fonte: Ferraresi (1970) 

 

4.2 FLUÍDOS DE CORTE 

Segundo Çakir et al. (2007), os fluidos de corte têm 3 objetivos básicos. Resfriar, 

lubrificar e remover cavacos e gumes postiço. Resfriar é o parâmetro mais importante em 

fluido de corte ajudando a preservar e prolongar a vida útil da ferramenta de corte. A 

lubrificação diminui o coeficiente de atrito entre a peça e a ferramenta melhorando o 

acabamento final, diminuindo a quantidade de rebarbas, principalmente em usinagens de 

alumínio.  

O fluido de corte em usinagem de alumínio impede a formação de gumes postiços e 

rebarbas, o que está de acordo com os resultados experimentais do corrente trabalho. Para a 

usinagem de alumínio o fluido de corte tem que ser do tipo inativo para não gerar manchas no 

alumínio. (ÇAKIR et al, 2007) 

 

4.3 USINAGEM DE ALUMÍNIO 

Segundo Bresciani Filho (1992) o alumínio tem como característica a baixa densidade, 

elevada resistência a corrosão, baixa resistência mecânica, elevada condutibilidade elétrica e 

térmica. A escolha do alumínio como material base deste projeto foi pelo fato de possuir uma 

densidade menor que a do ferro, minimizando, assim, o peso total do manipulador e evitando 

um gasto de potência desnecessário na sua movimentação. Para melhorar as características do 

alumínio podem ser adicionados elementos de liga como o zinco, magnésio, cobre, manganês 

e silício como ilustra a Figura 4.7. 
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Figura 4.7: Principais elementos de liga e classificação das ligas de alumínio 

Fonte: Davis (1993) 

 

Segundo Diniz et al (1999), o alumínio geralmente é de fácil usinabilidade. A energia 

consumida por unidade de volume de metal removido é muito baixa, apenas ligas de 

magnésio tem uma demanda energética na usinagem menor do que ligas de alumínio. 

As temperaturas em ligas de alumínio não são tão altas, assim é possível que as 

usinagens sejam realizadas com altas velocidades de corte. Porém, quando se trata na 

rugosidade da peça e nas características do cavaco, não é possível afirmar que o alumínio 

tenha boa usinabilidade. Diniz et al (1999) propõe aumentar a velocidade de corte e adequar a 

geometria da ferramenta de corte para mitigar este problema, enquanto Çakir et al (2007) 

sugere o uso de fluido de corte para melhorar a usinabilidade. 

A usinabilidade do alumínio é função dos elementos de liga, como ilustra a Tabela 4.1, 

impurezas e os processos de fundição e tratamento aplicados. Entre as propriedades físicas 

que regem a usinabilidade do alumínio tem-se a sua capacidade térmica e o seu módulo de 

elasticidade que é cerca de 1/3 do módulo de elasticidade do aço. Isto significa que o alumínio 

se deforma três vezes mais que o aço, esta deformação exagerada é um dos fatores pelo qual a 

usinabilidade do alumínio não pode ser considerada boa.  
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Tabela 4.1: Elementos de liga e suas influências na usinabilidade do alumínio 

Elementos de Liga Influência na usinabilidade 

Sn, Bi e Pb Atuam como lubrificantes e como fragilizadores do cavaco. 

Fe, Mn, Cr e Ni Favorecem a quebra do cavaco podendo ter efeito abrasivo. 

Mg Em teores pequenos (~0,3%) aumenta a dureza do cavaco e o 

coeficiente de atrito entre o cavaco e a ferramenta. 

Si Aumenta a abrasividade da peça. 

Cu Fragiliza o cavaco. 

Zn Não exerce influência na usinabilidade. 

Fonte: Diniz et al. (1999) 

 

Em temperatura ambiente o limite de resistência do alumínio é equivalente ao de 

alguns aços de baixo carbono, porém em temperaturas elevadas, nas quais acontece o trabalho 

de usinagem, o limite de resistência do alumínio é bastante reduzido. Logo, as características 

térmicas da liga de alumínio favorecem a sua usinabilidade, pois as forças de corte necessárias 

para a usinagem das ligas de alumínios são baixas quando comparadas com as forças 

necessárias para usinar aço. Seguem as tabelas 4.2 e 4.3 para melhor ilustrar as propriedades 

do alumínio. 

 

Tabela 4.2: Características gerais do alumínio 

Número 

Atômico 

Densidade 

do sólido 

a 20ºC 

[g/cm³] 

Estrutura 

cristalina a 

20ºC 

Peso 

atômico 

[uma] 

Valência 

mais 

comum 

Raio 

atômico 

[nm] 

Ponto de 

fusão [ºC] 

13 2,71 CFC 26,98 +3 0,143 660,4 

Fonte: Callister (2000) 
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Tabela 4.3: Outras características gerais do alumínio 

Número 

ASM 

Número 

UNS 

Composição 

[%p]a 

Condição σr(tração) 

[Mpa] 

σy 

 [Mpa] 

Ductilidade 

[%Al em 

50mm] 

1100 A91100 0,12 Cu Recozida 90 35 35-45 

3003 A93003 0,12 Cu 

1,2 Mn 

0,1 Zn 

Recozida 110 40 30-40 

5052 A95052 2,5 Mg 

0,25 Cr 

Encruada 230 195 12-18 

2024 A92024 4,4 Cu 

1,5 Mg 

0,6 Mn 

Tratada 

termicamente 

470 325 20 

6061 A96061 1,0 Mg 

0,6 Si 

0,3 Cu 

0,2 Cr 

Tratada 

termicamente 

240 145 22-25 

7075 A97075 5,6 Zn 

2,5 Mg 

1,6 Cu 

0,23 Cr 

Tratada 

termicamente 

570 505 11 

295,0 A02950 4,5 Cu 

1,1 Si 

Tratada 

termicamente 

221 110 8,5 

356,0 A03560 7,0 Si 

0,3 Mg 

Tratada 

termicamente 

228 164 3,5 

Fonte: Callister (2000) 
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Tabela 4.4: Outras características gerais do alumínio (continuação) 

2090 

 

 

 

 

- 2,7 Cu 

0,25 Mg 

2,25 Li 

0,12 Zr 

Tratada 

termicamente, 

trabalhada a 

frio 

455 455 5 

8090 - 1,3 Cu 

0,95 Mg 

2,0 Li 

0,1 Zr 

Tratada 

termicamente, 

trabalhada a 

frio 

465 360 - 

AZ31B M11311 3,0 Al 

1,0 Zn 

0,2 Mn 

3,0 Th 

0,6 Zr 

No estado 

extrudado 

262 200 15 

HK31A M13310 3,0 Th 

0,6 Zr 

Encruada, 

parcialmente 

recozida 

255 200 9 

ZK60A M16600 5,5 Zn 

0,45 Zr 

Envelhecida 

artificialmente 

350 285 11 

AZ91D M11916 9,0 Al 

0,15 Mn 

0,7 Zn 

No estado 

bruto de fusão 

230 150 3 

AM60A M10600 6,0 Al 

0,13 Mn 

No estado 

bruto de fusão 

220 130 6 

AS41A M10410 4,3 Al 

1,0 Si 

0,35 Mn 

No estado 

bruto de fusão 

210 140 6 

Fonte: Callister (2000) 

Na superfície de contato entre o cavaco e a face de ataque da ferramenta é recorrente 

que ocorra a acumulação de material como ilustra a Figura 4.8. Este acumulo de material, que 

é chamado de aresta postiça, interfere no comportamento da resultante das forças de corte. 
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Para se evitar arestas postiças e garantir um cisalhamento perfeito do cavaco, as 

ferramentas para corte de alumínio devem possuir arestas sem raio e com ângulos bastante 

positivos.  

 

 
Figura 4.8: Ilustração esquemática da formação da aresta postiça 

Fonte: Diniz et al. (1999) 

 

Velocidade de corte e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, quando a 

temperatura de recristalização do material é ultrapassada, não há mais formação de aresta 

postiça e nem há mais a possibilidade de encruamento do mesmo, fator fundamental para a 

formação da aresta postiça. Portanto, há uma velocidade de corte crítica na qual não há mais 

formação de aresta postiça. 
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5  RESULTADOS 
 

5.1 PROJETO DO MANIPULADOR 

Com a revisão bibliográfica concluída, possuindo a base teórica para dar continuação 

posterior ao projeto, o foco deste trabalho passou a ser a fabricação e montagem das peças do 

manipulador. Desse modo começou-se a fazer o projeto geral do manipulador, sendo decidido 

projetar um manipulador antropomórfico com três graus de liberdade, com o efetuador a ser 

feito posteriormente. A partir do esboço de projeto foram feitos os desenhos de todas as peças 

individualmente. Ao longo do corrente trabalho foram feitos 16 projetos de peças que 

resultam em um total de 23 peças usinadas, como ilustra a Tabela 5.1. Os desenhos do projeto 

de cada peça estão dispostos no Apêndice 1. 

Tabela 5.1: Lista de peças 

NÚMERO	DA	PEÇA	 NOME	DA	PEÇA	 QUANTIDADE	
	 	 	

2018.01.201	 EIXO	DA	BASE	 01	
2018.01.202	 EIXO	DA	JUNTA	 03	
2018.01.203	 BASE	MÓVEL	 01	
2018.01.204	 ENCOSTO	SUPERIOR	 01	
2018.01.205	 ENCOSTO	INFERIOR	 01	
2018.01.206	 REFORÇO	DA	BASE	 01	
2018.01.207	 REFORÇO	DO	ELO	 01	
2018.01.208	 SUPORTE	DO	MOTOR	 01	

	 	 	
2018.01.301	 LATERAL	DA	BASE	 02	
2018.01.302	 LATERAL	DO	SEGUNDO	ELO	 02	
2018.01.303	 LATERAL	DO	TERCEIRO	ELO	 02	
2018.01.304	 PROTEÇÃO	DO	ROLAMENTO	 02	
2018.01.305	 PLACA	DA	BASE	 01	
2018.01.306	 PLACA	DE	MADEIRA	 01	

	 	 	
2018.01.401	 CHAVETA	TORCIONAL	 01	
2018.01.402	 CHAVETA	ROTACIONAL	 02	

Fonte: Dos autores (2018) 

 

A Figura 5.1 a seguir mostra a vista frontal e a vista lateral do esboço do projeto com 

todos os seus componentes estruturais e mecanismos montados. 
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Figura 5.1: Esboço do projeto completo montado 
Fonte: Dos autores (2018) 

 

Para o projeto deste manipulador robótico foram compradas ferramentas de corte 

como brocas, fresas, escareadores e machos; foram compradas barras chatas de alumínio com 

2" de largura sendo duas com 1/8" e seis com 1/2" na Alunense Alumínio LTDA, e podem ser 

vistas na Tabela 5.2; para a montagem foram comprados dois rolamentos radiais de esferas de 

referência 608 e um fixo de uma carreira de esferas, referência 6002, para os eixos de giração 
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das juntas dos elos e um rolamento axial de esferas de escoras simples 51103 para a junta da 

base. Todos os rolamentos são encontrados no catálogo de rolamentos NSK. Além disso 

também foram adquiridos parafusos de rosca M4 para a fixação dos componentes, sendo de 

cabeça cilíndrica com sextavado interno para os componentes estruturais em geral e de cabeça 

chata e fenda simples para a fixação dos motores com as estruturas laterais, com dimensões de 

acordo com as normas ISO 4762 e 2009, respectivamente. Também foram adquiridos porcas, 

arruelas e motores de corrente contínua. Para a utilização do CNC foram comprados óleos e 

fluidos de corte. A lista dos equipamentos adicionais adquiridos pode ser vista na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.2: Matéria prima 

MATERIAL	 QUANT.	 VALOR	
UNITÁRIO	

	 	
	

BARRA	CHATA	2"x1/8"	ALUMINIO	 2	m	 R$	9,56	
BARRA	CHATA	2"x1/2"	ALUMINIO	 6	m	 R$	38,24	

Fonte: Dos autores (2018) 

 

Tabela 5.3: Lista de equipamentos 

MATERIAL	 QUANT.	 VALOR	
UNITÁRIO	

	 	
	

PARAFUSO	ALLEN	CABEÇA	CILÍNDRICA	M4	x	8mm	 22	 R$	0,20	
PARAFUSO	ALLEN	CABEÇA	CILÍNDRICA	M4	x	16mm	 12	 R$	0,24	
PARAFUSO	AÇO	RÁPIDO	MA	M10x70mm	 3	 R$	0,80	
PARAFUSO	ALLEN	CABEÇA	CILÍNDRICA	M4	x	8mm	 15	 R$	0,22	
PARAFUSO	RM	CABEÇA	CILÍNDRICA	INOX	A2	M4x6mm	 15	 R$	0,18	
PARAFUSO	RM	CABEÇA	CILÍNDRICA	INOX	A2	M4x8mm	 15	 R$	0,16	
PARAFUSO	RM	CABEÇA	CILÍNDRICA	INOX	A2	M4x12mm	 15	 R$	0,17	
PORCA	SEXTAVADA	M6	 3	 R$	0,05	
PORCA	SEXTAVADA	TURBINADA	M10	 3	 R$	0,90	
ARRUELA	LISA	6mm	 3	 R$	0,03	
ARRUELA	PRESSÃO	6mm	 4	 R$	0,03	

Fonte: Dos autores (2018) 
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Entre os mecanismos utilizados estão três motores de corrente contínua com redutor de 

1:36 equipados com encoder. Este é um motor GW 4058-31ZY de baixa rotação e alto torque, 

ideal para aplicações de pequenos movimentos em manipuladores robóticos e com uma 

exigência de 12V para o seu funcionamento, suas especificações são mostradas na Tabela 5.4 

e o motor pode ser visto na Figura 5.2. 

 

Tabela 5.4: Especificações do Motor com Redutor GW 4058-31ZY 

VOLTAGEM	 24,0	V	 12,0	V	

	 	
	

Velocidade sem carga	 220 rpm	 110 rpm	
Corrente sem carga	 250 mA	 130 mA	

Fator de redução 1:36	
Saída de esforço máximo	 9,2 W	 2,4 W	
Torque de esforço máximo	 5,0 kg.cm	 2,5 kg.cm	
Corrente de esforço máximo	 1,1 A	 0,55 A	
Velocidade de esforço máximo	 175 rpm	 85 rpm	

Travamento automático com falha de alimentação 
Saída de potência máxima	 15 W	 3,7 W	
Torque potência máxima	 13 kg.cm	 6,5 kg.cm	
Corrente potência máxima	 2,4 A	 1,2 A	
Velocidade potência máxima	 100 rpm	 50 rpm	

 
Torque de parada ≥ 23 kg.cm ≥ 11 kg.cm 
Corrente de parada 4,4 A 2,2 A 

Fonte: https://pt.aliexpress.com/item/GW4058-31ZY-DC-Worm-Gear-Motor-com-Hall-

Magn-tico-Codificador/32846247838.html. Acesso em: 27 dez. 2018 
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Figura 5.2: Motor de corrente contínua 
Fonte: https://pt.aliexpress.com/item/GW4058-31ZY-DC-Worm-Gear-Motor-com-Hall-

Magn-tico-Codificador/32846247838.html. Acesso em: 27 dez. 2018 

 

5.2 FABRICAÇÃO DO MANIPULADOR 

De posse do material escolhido e dos desenhos finalizados foi decidido fabricar as 

peças por meio de usinagem na fresadora CNC instalada no Laboratório de Tecnologia 

Mecânica do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense. Os 

processos de usinagem necessários para a fabricação dos componentes foram o serramento, o 

fresamento, a furação, o roscamento com macho e o escareamento. Com isto foi preciso 

adquirir as ferramentas adequadas para realizar os cortes previstos nos desenhos. Foi feita a 

compra de fresas e brocas de diâmetros variados, de machos para rosca dos parafusos e de um 

escareador de 90°. 

Primeiramente foi feita a programação, com a ajuda de desenhos produzidos no 

SolidWorks®, em código G no software CNCSimulator, a fim de definir os passos para a 

fabricação e de prever o comportamento da ferramenta durante a usinagem. É possível ver um 

exemplo da interface do programa, simulando uma fresadora de topo, e o código G na Figura 

5.3. 
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Figura 5.3: Interface do CNC Simulator e código G 
Fonte: http://cncsimulator.info/faq/8-common. Acesso em: 10 dez. 2018 

 

Com a programação da máquina devidamente finalizada, o código foi transferido para 

a fresadora do Laboratório de Tecnologia Mecânica da Universidade Feredal Fluminense 

(vista na Figura 5.4), sendo necessário fazer alguns ajustes para o correto funcionamento do 

código, já que a versão utilizada na máquina possui alguns comandos próprios diferentes do 

simulador, como o comando REPEAT, que faz repetições de um conjunto de linhas 

especificado. Devido às condições da máquina disponível, foi necessário dividir o programa 

de cada peça em partes de acordo com a ferramenta a ser utilizada, pois a troca de ferramentas 

devia ser feita manualmente. Para melhor ilustrar, um trecho do código da parte inferior do 

eixo pode ser visto no Anexo 8.2. 

No código, G90 representa a coordenada absoluta e G91 a coordenada relativa. Para 

definir a posição absoluta era realizado um procedimento chamado de “zeramento” onde um 

local bem determinado da peça era marcado como zero, devido a necessidade de precisão e a 

repetição deste procedimento toda vez que havia troca de peça ou ferramenta esta etapa é a 

principal responsável pela demanda de tempo total necessária para a usinagem de uma peça 

no CNC. 



66 
 

 
 

G01 é um movimento em linha reta, G02 e G03 são movimentos curvos (horário e 

anti-horário respectivamente). X, Y e Z são as coordenadas cartesianas. No comando 

REPEAT, P representa o número de repetições dos comandos referenciados por um nome (por 

exemplo BORDAESQ). 

 

 
Figura 5.4: Fresadora CNC 
Fonte: Dos autores (2018). 

 

Com tudo pronto, começou-se a fabricação das peças. Para a utilização da fresadora 

CNC, vários passos deveriam ser seguidos para o correto funcionamento da máquina. De 

início, liga-se a máquina girando o botão liga-desliga e pressionando os botões para liberar o 

avanço da mesa e a rotação da ferramenta. Após a inicialização do sistema é executado um 

programa para a efetuar a localização da ferramenta nas coordenadas da máquina. Com a 

matéria-prima posicionada na máquina é feito o zeramento da peça, já descrito anteriormente. 

Depois dessas etapas é feita a execução do programa desenvolvido no CNCSimulator e 

adaptado para a máquina CNC. 

Para a troca de ferramentas foi necessário ligar um compressor à máquina, a fim de 

liberar o cabeçote e efetuar a troca manualmente na bancada do laboratório. A lista de 

ferramentas utilizadas na usinagem das peças segue na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5: Lista de ferramentas 

FERRAMENTA	 QUANT.	
VALOR	

UNITÁRIO	

	 	
	

COSSINETE	MANUAL	MA	M6x1	 1	 R$	27,50	
PORTA	COSSINETES		PC	20x7	 1	 R$	24,90	
ESCARREADOR	90x12,5mm	 1	 R$	87,29	
FRESA	DE	TOPO	4	CORTES	DIN844	HSS	4mm	 1	 R$	30,00	
FRESA	DE	TOPO	4	CORTES	DIN844	HSS	2mm	 1	 R$	33,00	
FRESA	DE	TOPO	4	CORTES	DIN844	HSS	5mm	 1	 R$	34,00	
FRESA	DE	TOPO	4	CORTES		DIN844	HSS	10mm	 1	 R$	46,00	
BROCA	AÇO	RÁPIDO	6,5mm	 1	 R$	6,50	
BROCA	AÇO	RÁPIDO	3,5mm	 1	 R$	11,95	
BROCA	AÇO	RÁPIDO	1/8"	 1	 R$	4,90	
BROCA	AÇO	RÁPIDO	4mm	 1	 R$	5,60	
BROCA	AÇO	RÁPIDO	8mm	 1	 R$	13,00	
BROCA	AÇO	RÁPIDO	(338)	PAR	4,5mm	 1	 R$	4,00	
JOGO	MACHO	AÇO	CARBONO	M4x0,7	 1	 R$	19,00	
VIRA	MACHO	S	VM-1	(M1-M10)	 1	 R$	34,50	

Fonte: Dos autores (2018) 

 

Primeiramente foi feita a usinagem a seco, utilizando parâmetros de profundidade de 

corte de 0,25 mm, velocidade de corte controlada pela rotação da ferramenta (em RPM) entre 

80 e 120 m/min, dependendo do diâmetro da ferramenta, e avanço variando entre 500 e 1000 

mm/min. Após a primeira usinagem verificou-se que o acabamento estava ruim devido ao 

aquecimento excessivo do material e à vibração da peça, pelo fato de ser longa e não contar 

com apoio da sua parte inferior. Depois de mais algumas tentativas de usinagem ocorreu a 

formação de gume postiço na ferramenta e sua subsequente quebra. Com o superaquecimento 

e a pouca expulsão do cavaco gerado, decidiu-se pela utilização de fluido de corte. Foi 

utilizado o óleo solúvel semi-sintético Giracorte CR10, na proporção de 20 partes de água 

para 1 de óleo, mantendo os mesmos parâmetros de corte. Foi possível verificar nas peças 

seguintes, usinadas com fluido, um melhor acabamento superficial. Durante o processo 

também se notou menor aquecimento e maior dispersão de cavaco, preservando a ferramenta. 

Também foi necessário comprar o óleo Ipiranga AW68 para a lubrificação da máquina. Os 

materiais consumidos estão listados na Tabela 5.6 abaixo. 
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Tabela 5.6: Lista de consumíveis 

MATERIAL	 QUANT.	
VALOR	

UNITÁRIO	

	 	
	

OLÉO	IPIRANGA	AW68	 5	L	 R$	26,00	
FLUIDO	DE	CORTE	GIRACORTE	CR10	 2	galões	 R$	322,00	

Fonte: Dos autores (2018) 

  

Entre as peças completamente usinadas estão as duas laterais do 2º elo, Figura 5.5, as 

duas laterais do 3º elo, Figura 5.6 e o eixo da junta, Figura 5.7. 

 

 
Figura 5.5: Lateral do 2º elo, referência 2018.01.302 

Fonte: Dos autores (2018) 
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Figura 5.6: Lateral do 3º elo, referência 2018.01.303 
Fonte: Dos autores (2018) 

 

 

Figura 5.7: Eixo da junta, referência 2018.01.202 
Fonte: Dos autores (2018)  



70 
 

 
 

 
6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

No decorrer deste trabalho foi realizado um resumo da história da robótica de 1300 

a.C. até 2004 d.C., passando por três revoluções industriais e cobrindo, da melhor forma 

possível, as principais contribuições mecânicas, eletrônicas e de programação de cada 

civilização para o desenvolvimento da robótica. 

Foi feita uma descrição detalhada da classificação de robôs de acordo com as 

características possíveis em um robô, foram enumerados os seus componentes possíveis com 

descrições sobre os mesmos e breves comentários sobre a importância do estudo da robótica e 

a suas aplicações atuais. 

Foram analisadas as construções matemáticas necessárias para a compreensão do 

comportamento de um manipulador mecânico. Para isso um estudo da álgebra linear foi 

necessário a fim de fazer as modelagens cinemática e dinâmica desenvolvidas chegando à 

notação de Denavit-Hartenberg e à formulação de Newton-Euler. 

Ao longo deste projeto foi realizado o projeto de 16 peças a totalizar 23 peças usinadas 

ao final do trabalho, porém só foi possível fabricar 10 peças de três tipos (referências 202, 302 

e 303). Foi possível tomar como aprendizado de processos de fabricação por usinagem os 

imprevistos que ocorreram durante a fase principal deste trabalho, que foi a produção das 

peças do manipulador. Pôde-se perceber uma melhor adaptação para prever e evitar 

problemas e, por consequência, aumentar a eficiência e a produtividade no processo, 

adquirindo experiência para situações similares que possam aparecer. Ao concluir a 

fabricação de todas as peças será necessário fazer o levantamento das suas propriedades 

mecânicas a fim de estabelecer o comportamento e o desempenho do manipulador durante a 

sua utilização. Após a usinagem de todas as peças há também o processo de montagem, 

observando o esboço do projeto mostrado anteriormente para a montagem correta da estrutura 

e dos mecanismos. 

O foco deste trabalho foi o desenvolvimento da estrutura mecânica de um manipulador 

robótico com três graus de liberdade, mas como a robótica também abrange outras áreas 

acadêmicas, como a eletrônica e a programação, uma possível continuação deste projeto é o 

desenvolvimento de um sistema de controle para a automação do manipulador robótico. É 

possível que este controle seja feito com placas Arduinos, um circuito integrado entre outros 

componentes. Esta etapa é suficientemente abrangente que pode ser considerada para ser feita 

como um projeto em separado. 
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O estudo matemático da notação de Denavit-Hartenberg e a formulação de Newton-

Euler foram feitos somente no campo teórico. Os parâmetros necessários para a aplicação da 

notação de Denavit-Hartenberg podem ser vistos na Tabela 6.1, onde θi será a variável de 

junta a ser utilizada nas transformações homogêneas. A aplicação destas metodologias 

matemáticas neste trabalho é fundamental para o desenvolvimento de um sistema de controle 

que possibilite a movimentação do manipulador robótico. 

 

Tabela 6.1: Parâmetros de Denavit-Hartenberg 

i αi-1 ai-1 di-1 θi 

1 0 0 0 θ1 

2 0 250 mm 0 θ2 

3 0 150 mm 0 θ3 

Fonte: Dos autores (2018) 

Inspirado em trabalhos anteriores de outros alunos (BAGILE, 2017) orientados pelo 

mesmo professor, é possível o desenvolvimento de outros componentes para este manipulador 

robótico como um efetuador do tipo pinça. Podendo ambos os trabalhos servirem de base para 

projetos futuros de graduação de curso para outros alunos.  
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8 Apêndices 
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8.1 Apêndice 1 – Desenhos 
 

A seguir encontram-se os desenhos de projeto de todos os componentes estruturais do 

manipulador mecânico, com exceção da chaveta torcional, de acordo com o referencial da 

Tabela 5.1: 
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8.2 Apêndice 2 – Código G 

 

Abaixo segue um exemplo do código G utilizado pela fresadora CNC do Laboratório 

de Tecnologia Mecânica do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal 

Fluminense. 

 

G90 

G92 X45,4 Y26,3 Z86 

M03 S1000  

G90 G01 Z10 

G01 X-25,40 Y6,35 F200 

G01 Z0 

 

BORDAESQ: 

G91 G01 Z-0,25 

Y-12,70 

Z-0,25 

Y12,70 

REPEAT BORDAESQ P=31 

Z-0,175 

Y-12,70 

G90 G00 Z10 F200 

X-9,70 Y11,35 

G01 Z0 

 

MEIOESQ: 

G91 G01 Z-0,25 

G03 X-8 Y-8 R8 

G01 Y-6,70 

G03 X8 Y-8 R8 

G01 Z-0,25 

G02 X-8 Y8 R8 

G01 Y6,70 
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G02 X8 Y8 R8 

REPEAT MEIOESQ P=31 

Z-0,175 

G03 X-8 Y-8 R8 

G01 Y-6,70 

G03 X8 Y-8 R8 

 


