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O objetivo deste trabalho é construir um robô 

autônomo capaz de dançar um ritmo mundialmente 

conhecido, o Hip Hop, juntamente com dançarinos 

humanos. 

Ainda existem alguns problemas não solucionados, 

como os pés que se enviesam em alguns 

momentos, as rodas patinam um pouco e os 

tempos de sincronia ainda precisam de ajustes. 

Apesar desses problemas, pode-se considerar que 

os resultados obtidos até agora são satisfatórios 

perante o que foi proposto 
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Baseados na ideia de que robôs estão cada vez 

mais presentes no dia-a-dia das pessoas, desde 

suas atividades mais simples até as mais 

complexas, como na medicina e na indústria, por 

exemplo, propôs-se a construção um robô que 

pudesse ser aplicado a atividades voltadas para o 

lazer, para divertir: um robô dançarino de Hip Hop 

para acompanhar dançarinos humanos. 

O robô foi construído utilizando dois blocos 

programáveis Lego RCX, que são comparados ao 

cérebro uma vez que eles recebem as informações 

das programações que dizem como os motores e 

sensores se comportarão, oito motores, dois 

sensores de toque e demais peças do kit Lego 

Mindstorms 9397. O corpo é feito basicamente de 

vigas,, buchas e conectores. As pernas 

independentes, foram construídas usando eixos 

presos por engrenagens e blocos-união. Cada pé 

possui dois motores, para dar mais força e 

engrenagens. Sobre eles são posicionados os dois 

RCX.  Em cada braço foram colocados dois 

motores, um para dar movimento de ombro e o 

outro para dar movimento de cotovelo. A 

programação foi feita usando o software Robolab. 

A coreografia consiste no robô andar para frente e 

para trás, fazer giros; os braços fazem movimentos 

para cima e para baixo e giratórios. 
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