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Resumo Considerando que hoje em dia os robôs 
estão sendo usados em muitas atividades para 
auxiliar o ser humano, tanto em suas atividades do 
dia-a-dia, como em atividades mais complexas como
na medicina, na indústria, entre outras, este trabalho 
propõeo desenvolvimento de um robô com 
características de lazer. O robô dançarino de Hip 
Hop, Jorginho, foi construído utilizando o kit de 
robótica educacional Lego Mindstorms 9793. O 
corpo é constituído de eixos e vigas ligados por 
buchas e conectores, com duas pernas independentes
e dois braços com movimentos de ombro e 
cotovelos. Para o controle do robô são usados dois 
blocos programáveis RCX que comandam oito 
motores. A programação foi feita usando o software 
Robolab. A coreografia consiste em movimentos 
para frente e para trás e giros, coordenados com a 
música. Os braços fazem movimentospara cima e 
para baixo e circulares. Os resultados obtidos até o 
momento demonstram que o robô construído satisfaz 
os requisitos inicialmente propostos.

Palavras Chaves:Robótica, Educação, Kits 
Robóticos, Tecnologia.

Abstract:Nowadays, robots are being used in many 
activities to help the human being, both in their daily 
routine, as in more complex activities such as in 
medicine, industry, among others. This paper 
proposes the development of a robot for leisure 
purposes, the Hip Hop robot dancer Jorginho. The 
robotwas built using the Lego 
Mindstorms9793educational robotics kit. The body 
consists of shafts and beams connected by plugs and 
connectors, with two legs and two arms with 
independent movements of shoulder and elbows. To

control the robot two RCX programmable blocks are 
used. They are responsible for controlling eight 
motors. The programming was madeusing the 
software Robolab. The choreography consists of 
forward and backwards movements and swivels, 
coordinated with music. The arms make movements 
up and down and circular. The results obtained so 
far show that the robot built meets the requirements 
initially proposed.

Keywords:Robotics, Education Kits 
RoboticTechnology.das palavras-chave para o 
idioma inglês.

1 INTRODUÇÃO

Baseados na ideia de que robôs[1] estão cada vez 
mais presentes no dia-a-dia das pessoas, conforme 
mostra o portal Brasil Escola[2], desde suas 
atividades mais simples até as mais complexas, 
como na medicina e na indústria, por exemplo, 
propô-sea construção um robô que pudesse ser 
aplicado a atividades voltadas para o lazer, para 
divertir:  um robô dançarino de Hip Hop[3] para 
acompanhar  dançarinos humanos.Inicialmente, 
buscou-se dscobrir se já existiam robôs dançarinos. 
Descobrimos alguns construidos com o kit robótico 
Lego Mindstorms 8547[4]e outros com tecnologias 
mais avançadas, como: CHARLI-2 [5], PUC-RJ[6] e
Tosy do Vitnan[7].Não foram encontrados trabalhos 
com o kit de robótica educacional Lego Mindstorms 
9793, kit a ser usado na construção do trabalho
proposto.
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2 O TRABALHO PROPOSTO

2.1 Construção do robô

O robô foi construído utilizando dois blocos 
programáveis RCX[8], apresentado na Figura 1, que 
são comparados ao cérebro uma vez que eles 
recebem as informações das programações que 
dizem como os motores e sensores se comportarão; 
dois motores em cada braço e dois em cada pé; um 
sensor de toque para dar inicio a programaçãoe 
demais peças do kit de robótica educacional Lego 
Mindstorms 9793 (Figura 2), que contém também, 
engrenagens, eixos, vigas, pranchas, conectores, 
buchas, entre outras.

Figura 1 – Unidade de Programação RCX

Figura 2 – Material Utilizado

Inicialmente, as pernas foram construídas com 
eixos,vigas, engrenagens, luvas e buchas,com 
aproximadamente 20cm e um motor em cada pé,
além de vigas, pranchas, engrenagens e rodas, como 
apresentado na Figura 3. O RCX foi posicionado no 
meio do corpo, que é basicamente feito de eixos, 
vigas e conectores. Os braços foram encaixados em 
cima do  RCX,fazendo movimentos pra cima e para 
baixo,apenas fazendo uso de um  motor (Figura 4).

Figura3 – Construção do Robô

Figura4 - Construção do Robô

Primeiro protótipo[fig5]

Figura5 – Protótipo do Robô

Com o intuito de permitir que o robô realizasse mais 
movimentos, mas considerando a limitação do RCX, 
que permite apenas que se conectem 3 motores 
independentes, tentou-se colocar dois RCX no meio 
do corpo de várias formas. Entretanto, não foi 
possível atingir o equilíbrio do robô com essa 
configuração uma vez que o mesmo ficou muito 
pesado.Após múltiplas tentativasde disposição, 
resolveu-secolocar um RCX em cada pé, como 
apresentado na Figura 6. Ainda, a estrutura das 
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pernasfoi melhorada e dois motoresforam 
adicionados em cada pé para prover mais força ao 
robô (Figura 7).

Figura6 – Posicionamento do RCX em cada pé

Figura 7 – Posicionamento dos Motores

Neste ponto, com dois RCX foi possível adicionar 
mais motores aos braços, deixando-os independentes
e com movimento de ombro e cotovelo (Figura 8).

Figura 8 – Braços do Robô

Ainda, tentou-se colocar movimentos nos joelhos, 
mas não foi possível atingir um estado de equilíbrio 
e a ideia foi abandonada (Figura 9).

Figura9–tentativa de colocar joelho

A Figura 10 apresenta o protótipo final do robô 
Jorginho.

Figura 10 – Protótipo do Robô

2.2 Programação

Para a programação do robô foi utulizado o software 
Robolab[9] (figura11).

Figura 11 – Software Robolab
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O programa apresenta uma tela onde os ícones da 
programação são colocados (Figura 12), e a 
programação é realizada de forma visual.

Figura 12 – Tela de Programação por blocos do ROBOLAB

A programação foi feita nos dois RCX. Primeiro
foram feitos os movimentos dos braços e para isso 
foi preciso colocar um tempo de espera no outro 
RCX que comanda os pés. Foi usado um sensor de 
toque para iniciar o curso da programação.

2.3 Coreografia

A música escolhida foi “Whereisthelove” do grupo 
de Hip Hopnorte americano The Black EyedPeas e 
consiste no robô andar para frente e para trás, fazer 
giros; os braços fazem movimentos para cima e para 
baixo e giratórios.

3 RESULTADOS E CONCLUSÃO

Depois  de considerado pronto ea programação 
iniciada deu-se início a fase de testes: dançar. Os 
problemas que surgiram nesta fase, envolvem: 

 as engrenagens dos braços não estavam se 
encaixando. Algumas peças de conexão 
precisaramser alteradas;

 os pés, no decorrer dos movimentos, se 
enviesavam não andando em linha reta e 
chegavam a se bater. Uma solução parcial foi 
conseguida através de uma junta universal 
entre os RCX;

 as rodas patinavam, não tendo aderência. 
Neste caso, as memas foram trocadas, sendo 
colocadas rodas com pneus mais largos.

Ainda existem alguns problemas não solucionados. 
Por exemplo, as engrenagens dos braços(ombros) 
estão travando e os motores não tem força suficiente 
para movimentá-los; as rodas ainda patinam, os pés 
ainda se enviesam um pouco e os tempos de 
sincronia dos movimentos ainda precisam de ajustes.

Apesar destes problemas que ainda persistem
econsiderando que o kit utilizado é considerado de 
uma tecnologia ultrapassada, pode-se considerar que 
os resultados obtidos até o momento são satisfatórios 
perante o que foi proposto.

Para a programação do robô foi utulizado o software 
Robolab[9] (figura11).
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