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Resumo:  
Este trabalho relata o desenvolvimento de um manipulador 
robótico de baixo custo; os conceitos das disciplinas de 
Microcontroladores e Robótica foram utilizados para a 
implementação do manipulador. Este projeto trás uma 
plataforma estimulante e interdisciplinar para a aplicação dos 
conhecimentos técnicos adquirido durante o curso. 

Palavras Chaves: Automação Industrial, Manipulador 
robótico, Microcontrolador, Interdisciplinar. 

 
Abstract: This paper describes the development of robotic 
manipulator low cost; Definition   implementation in the 
disciplines of Microcontrollers and Robotics for the course in 
Technology Industrial Automation. This project brings 
a stimulating and interdisciplinary platform for the application 
of technical knowledge acquired during the course. 

  Keywords: Industrial Automation, Robotic Manipulator, 
Microcontroller, Interdisciplinary. 

1. INTRODUÇÃO  
 
Segundo Tauile (1993), na decáda de 20 surge a automação 
industrial com a criação das linhas de montagens 
automobilisticas por Henry Ford. Desde então veem sido 
aplicada em diversos setores, com o objetivo de diminuir erros 
humanos e a fadiga dos mesmos. Com a automação pode-se 
alcançar uma velocidade de produção avançada com produtos 
de alta qualidade.  
O avanço da microeletronica possibilitou o crescimento da 
automação. No início do século XX, devido às necessidades de 
aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos, 
o uso dos robôs foi amplamente difundido. , 
Concomitantemente, o robô industrial recebeu suas primeiras 
aplicações. Com o constante e acelerado crescimento da 
tecnologia, acredita-se que em breve a contrução de robôs com 
inteligencia artificial será possível, fazendo da ficção do homen 
antigo virar realidade. [OLIVEIRA, 2001] 
De acordo com o Instituto de Robótica da América – RIA: 
“Um Robô Industrial é um manipulador programável, 
multifuncional, projetado para mover materiais , peças, 
ferramentas ou dispositivos especiais em movimentos variáveis 

programados para a realização de uma variedade de tarefas ”. 
[RISO, 2004]  
Na seção 2 é discutido alguns critérios para a seleção do 
manipulador, na 3 é abordado as aplicações, na quarta seção a 
definição de parâmetros, na quinta a modelagem do Roboter, a 
seção 6 e 7 descreve a parte mecânica e elétrica 
respectivamente, a seção 8 mostra os resultados e a discuções 
necessárias para o desenvolvimento do Roboter e por último 
encontramos a conclusão. 
 
2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
 
Para identificar qual a melhor opção, deve-se determinar a 
aplicação e estudar algumas características como: 
  
• Dimensões das Peças: as peças devem ser projetadas  nas 

especificações, pois é necessário calcular a massa do 
manipulador e a capacidade dos motores sem esquecer que 
tipo de ambiente o manipulador vai trabalhar. 

• Tipo de movimento: o movimento executado pelo robô é 
ligado diretamente à função a qual ele foi projetado 
visando esse aspecto utilizaram apenas juntas de rotação. 

• Tempo de manuseio: esse aspecto está ligado à dimensão 
das peças e seus materiais, pois um uso incorreto ou até 
mesmo por tempo prolongado pode gerar fadiga em alguns 
componentes ou até mesmo na estrutura. 

• Layout da máquina: o manipulador tem que ser projetado 
para executar diversas tarefas em diversos lugares 
distintos, com isso deve-se planejar uma estrutura que seja 
de fácil adaptação. 

• Acessibilidade: esse critério pode ser examinado em dois 
pontos de vista: O primeiro trata-se do layout e da 
capacidade dessa máquina ter acesso a vários ambientes de 
trabalho. E o segundo refere-se á questão financeira tendo 
em vista a compra de equipamentos com retorno 
financeiro. 
 

Os critérios acima são de fundamental importância na hora de 
escolher que tipo de manipulador deve-se implementar. De 
acordo com aplicação ou até mesmo o local de trabalho do 
manipulador influi nessa decisão, o dimensionamento das 
partes de acordo com o espaço de trabalho e escolher o 
material mais adequado para a confecção do mesmo. 
[SICILIANO, 2007].   
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3. APLICAÇÕES 
 
No início da robótica os robôs eram industriais e utilizados 
para execução de tarefas repetitivas, onde executavam com 
precisão e rapidez. [BASTOS, 1999]. Há alguns anos foram 
desenvolvidos outros modelos não industriais que são 
denominados robôs de serviço, onde não existe uma 
classificação exata quanto a seu local de trabalho.  
Segundo Rosário, 2005, hoje a utilização dos robôs é cada vez 
mais abrangente. Diversos segmentos industriais têm feito uso 
de robôs em atividades como: Soldagem por resistência por 
pontos, manipulação de materiais/paletização, soldagem por 
arco, pintura, corte a jato de água, corte por gás, acabamento e 
montagem, etc. Na atualidade as indústrias petrolíferas e 
automobilísticas são as que mais investem em robótica. A 
utilização de robôs tem uma grande motivação quando visamos 
o aumento do custo da mão de obra especializada, mas também 
podemos visar o aumento da qualidade dos produtos. 

  
4.  DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS  
 
Segundo a ISO1 um manipulador deve ser da seguinte forma 
“manipulador multipropósito controlado automaticamente, 
reprogramável, programável em três ou mais eixos”. Com esta 
afirmação pode-se classificar o protótipo desenvolvido como 
sendo um manipulador industrial. 
A velocidade de deslocamento do braço robótico vai depender 
em parte do tipo de motor que é utilizado, neste trabalho serão 
utilizados dois servos motores, Figura 5, e um motor de passo, 
Figura 6. O movimento dos elos será controlado por um 
microcontrolador (PIC 16F877-A), os movimentos são 
executados através do acionamento de botões que envia ao 
microcontrolador as ações referentes aos movimentos que os 
elos devem executar de acordo com a programação embarcada. 
 
5.  MODELAGEM   
 
A modelagem começou a partir dos desenhos no software 
SolidEdge ST Traditional Fundamentals, a primeira versão 
com os valores aproximados de medidas e massa. A partir 
dessas aproximações foi possível descobrir os momentos de 
inércia do manipulador, que serão usados para o cálculo da 
dinâmica. 
Primeiramente, a intenção era fazer as comparações dos 
cálculos analiticamente, com os resultados finais do Matlab 
2010, no entanto, isso não foi possível devido ao cronograma 
do projeto. A Arquitetura final do manipulador robótico 
resultou-se na Figura 1. 

                                                           
1 CUBAS, L.A.2011.17.Trabalho para aprovação na disciplina 
de Inteligência Artificial. Faculdade de Fortium, curso de 
sistema da informação, Brasília, 2011. 
 

 

Figura 1. Modelagem do manipulador Roboter no Solid 
Edge. 

A seguir da seção 6 é descrito a mecânica utilizada na 
produção do manipulador Roboter (Figura 12) assim como a 
sua parte elétrica. 
 
6. DESCRIÇÃO DA PARTE MECÂNICA DO 
MANIPULADOR 
 

6.1.1TRANSMISSÃO 
 
A Transmissão é responsável por transmitir ao sistema os 
torques e forças geradas pelos atuadores. Apresentam-se de 
diversas formas tais como: transmissão direta, por polias, por 
engrenagens, com exceção da transmissão direta o restante 
pode trabalhar com redução. A transmissão deste atuador foi do 
tipo direto [CUNHA, 2005]. 
 

 
                   Motor    Flange     Elo 

Figura 2. Transmissão direta. 

Na Figura 2 mostra o eixo do motor esta ligado diretamente a 
um flange, na qual possui uma fixação no elo através de dois 
parafusos, caracteriza-se esse modelo como uma transmissão 
direta.  
 
6.1.2ENGRENAGENS 
 
Estes são os elementos rígidos que têm a função de transmitir 
movimentos rotativos entre os eixos. Tem como principal 
característica não existir diferença de velocidade entro os 
pontos de contato. O número de dentes de uma engrenagem é 
sua principal característica, pois a razão entre o número de 
dentes entre duas engrenagens é diretamente proporcional à 
razão do torque e inversamente proporcional à razão da 
velocidade de rotação [CUNHA, 2005]. 
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              Figura 3. Engrenagem.            

6.1.3 CAIXA DE REDUÇÃO 
 
Caixa de redução é a combinação de engrenagens (Figura 3) 
acopladas nos motores e tem como objetivo reduzir a 
velocidade e aumentar o torque resultante. Cada combinação 
utilizada na caixa de redução é chamada de estágio [CUNHA, 
2005]. 

 

Figura 4. Caixa de redução do servo motor. 

 
6.1.4 USINAGEM 
 
Processo que define a uma peça forma, dimensões ou 
acabamento, ou até mesmo uma combinação desses três, 
através da remoção de material sob a forma de cavaco2. 
Nosso protótipo se fez necessário a usinagem de peças, tais 
como: eixo que transmite movimento re rotação do robô (elo 
1), elos 1,2 e 3 e a “mesa” utilizada para fixar o manipulador.  
 
7. DESCRIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA 
MANIPULADOR 
 
7.1. SERVOMOTOR  
 
Os servo motores possuem grande precisão, são equipamentos 
pequenos e com torque considerável para o seu tamanho. 
São constituído por um motor DC, um pequeno potenciômetro 
que roda junto ao eixo do servo e um circuito eletrônico. Os 
servos possuem uma caixa de redução (Figura 4) interna na 
qual o potenciômetro também fica conectado. Devido ao 
potenciômetro o servo motor geralmente tem uma rotação de 
180º [ ENGINEERSGARAGE, 2011]. 
A ligação elétrica é feita através de três condutores, dois para 
ligar o motor DC e um para o controle. Esses motores 
trabalham em uma faixa de 4,8V e 6V, mas geralmente existe 
uma recomendação do fabricante para o uso de 5V 
[ENGINEERSGARAGE, 2011]. 

                                                           
2 “Porção de material da  peça  retirada pela  ferramenta, 
caracterizando-se por apresentar forma irregular.” 

 

Figura 5. Servo motor. 

 
7.2. MOTOR DE PASSO  
 
Motores de passo são transdutores, onde a energia elétrica é 
convertida em movimento controlado. Esse motor se desloca 
passo a passo através de pulsos (controle digital), o passo é o 
menor deslocamento do motor. [ENGINEERSGARAGE, 
2011]. Com esse controle temos uma precisão exata do 
deslocamento, pois calcula-se o número de pulsos por rotação 
para obter o resultado desejado. No caso do deste trabalho a 
escolha do motor de passo foi  pela ausência de um terceiro 
servo motor (Figura 5), com isso ele foi colocado na base para 
não executar alterações na estrutura original de um dos servos. 

 

 

Figura 6. Motor de passo. 

 
7.3 CIRCUITO 
 
A Figura 7 descreve os componentes elétricos responsáveis 
pelo controle do manipulador Roboter. 
O circuito é constituído por uma microcontrolador 16F877-A, 
um oscilador de 16MHz, sete resistências de 1KΩ, um 
ULN2003, sete botões (tipo push button), dois capacitores 
cerâmicos de 350pF, uma fonte 5V e uma de 12V. 
 

 

Figura 7. Circuito elétrico de controle. 

 
 
 



SBA Controle & Automação Vol. 00 no. 00 / Jan., Fev., Mar, Abril de 0000                
   

7.3.1. ULN2003  
 
O circuito integrado da Figura 8 é composto por sete entradas e 
sete saídas e tem como objetivo a amplificar a tensão e a 
corrente. Esse circuito foi utilizado para o acionamento do 
motor de passo, já que a saída do PIC16F877-A (Figura 10) 
não fornece corrente suficiente para acionamento e controle do 
motor de passo. 

 

 

Figura 8 A esquerda o ULN 2003-A a direita temos o 
circuito interno do mesmo. 

 

7.3.2. MICROCONTROLADOR (PIC16F877-A) 
 
A Figura 10 é um componente eletrônico no qual pode-se fazer 
uma analogia ao computador de forma que ele possui 
processador, memória e periféricos de entrada e saída. Ao 
contrário dos microcontroladores de propósito geral (utilizados 
em computadores) eles são programados para executar uma 
tarefa especifica. [SILVA (2007)] 
Para o desenvolvimento do protótipo utilizou-se o 
microcontrolador PIC 16F877-A, no qual pertence à classe dos 
microcontroladores de 8bits, com arquitetura RISC3. 
Foram utilizadas as portas D0 e D1, como sinal de entrada para 
o controle do primeiro servo motor (conecta o elo1 ao elo2), as 
portas D2 e D3 servem para o controle do segundo servo 
(conecta o elo2 ao elo3), já as portas D4 e D5 são utilizados 
para o controle do motor de passo que é responsável pelo giro 
de 360º do manipulador.  Os elos do manipulador podem ser 
observados na Figura 11. 
As saídas (sinal que é enviado para os motores) são utilizadas 
as portas B. B7 ficou conectada ao primeiro servo, B6 ao 
segundo servo, B5, B4, B3 e B2 são conectados ao CI 
ULN2003-A cuja saída leva as bobinas do motor de passo, para 
o controle do mesmo. A Figura 9 ilustra de forma didática as 
ligações de entrada e saída do microcontrolador. 
 

 

Figura 9 Portas utilizadas para o controle do manipulador.  

                                                           
3 “RISC” provém de “Computador com um Conjunto Reduzido de 
Instruções" (Reduced Instruction Set Computer). 

O  PortA (Figura 9) não foi uma opção, apesar de sua ótima 
disponibilidade física no PIC, pois podem ser convertidas em 
entradas analógicas, com isso estão livres para eventuais 
melhorias no projeto como o controle dos servos através de 
potenciômetro.  

 

 

Figura 10 Microcontrolador (16F877-A). 

 
8. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
Logo de início houve dificuldades para selecionar o material 
que poderia ser utilizado para o projeto, o alumínio foi o 
material escolhido para a modelagem da estrutura, pois é um 
material leve e com resistência suficiente para a aplicação.  
Optou-se pela escolha do servo motor para a movimentação 
dos elos dois e três, pois é um motor que possui um bom torque 
e boa precisão. A grande dificuldade encontrada foi comprá-
los, pois na região não disponibiliza esse material. 
O motor escolhido para a o primeiro eixo foi um motor de 
passo, pois só houve disponibilidade de dois servos motores, 
então optou-se que o motor de passo caberia melhor ao elo da 
base, pois assim não se faz necessárias modificações na 
estrutura do servo motor para que ele possa dar um giro de 
360º.  
O elo um é uma peça de alumínio que foi torneada e é 
encaixada em um rolamento visando uma maior leveza nos 
movimentos. 
O manipulador fica apoiado em uma mesa de aço 1020, esse 
material foi escolhido porque possui peso suficiente para a 
construção de uma base estável e é de fácil usinagem.  
 

 
                        Elo-3              Elo-2              Elo-1 

Figura 11 Anatomia do Manipulador. 
 
  
9.  CONCLUSÃO  
 
Neste projeto foi desenvolvido um manipulador de baixo custo 
utilizando dispositivos elétrico/eletrônicos. O manipulador foi 
implementado de acordo com as necessidades vistas em 
processos de montagens, manutenção e ajustes. Este trabalho 
proporcionou aos executores a possibilidade de adquirir 
experiência e absorver novas informações. Pode-se concluir 
que uma proposta como esta é muito produtiva, já que o 
crescimento profissional é bastante satisfatório e dá a 
oportunidade ao aluno de interagir com diversas disciplinas.  
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Figura 12 Manipulador Robótico (Roboter) completo.  
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