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RESUMO

O objetivo do referido projeto de pesquisa visa o estudo da robótica, um ramo interdisciplinar de engenharia e ciência que inclui engenharia 
mecânica e elétrica e ciência da computação, entre outras, através da montagem de um protótipo de braço mecânico robotizado com motores de 
passo controlado por um microcontrolador com linguagem de programação de código aberto. Robótica refere-se ao projeto, construção, 
operação e uso de robôs, bem como sistemas de computador para seu controle, sensoriamento e processamento de informações. Essas 
tecnologias são usadas para desenvolver máquinas que podem substituir e replicar ações humanas, sendo os robôs usados em qualquer situação 
e para qualquer finalidade, tal como automação de processos de fabricação em indústrias, em ambientes perigosos na detecção e desativação de 
bombas, ou simplesmente onde humanos não podem sobreviver. Atualmente, a robótica também é usada em ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática como valiosa ferramenta de auxílio ao ensino e pesquisa. O primeiro braço robótico desenvolvido para automatizar tarefas se deu na 
década de 1950, na indústria automobilística. Na década de 1960, foi fundada a primeira empresa de fabricação de robôs. O avanço da 
microeletrônica veio popularizar os sistemas computacionais e, na década de 1970, começaram a surgir os sistemas de processamento central em 
um único chip e a tecnologia MOS, lançada em 1975, introduziu mais velocidade de processamento. Após a chegada do Z80 em 1976, integrando 
milhares de transistores em uma única pastilha, surgiu o conceito de microcontrolador, com diversos periféricos como memória, conversores 
analógico-digital e barramentos de comunicação. O tipo de robô mais comum é o braço robótico, composto de sete segmentos, unidos por seis 
articulações e montado em uma estrutura de base estacionária. O computador, ou microcontrolador, controla o robô girando motores de passo 
individuais conectados a cada junta. Ao contrário dos motores comuns, os motores de passo se movem em incrementos exatos. Isso permite que 
o computador mova o braço com muita precisão através de sensores de movimento. O trabalho do braço é mover de um lugar para outro uma 
mão robótica, sendo que elas geralmente têm sensores de pressão embutidos que informam ao computador que o robô está segurando um 
objeto. Desde o ano de 2011 há uma norma específica da International Standardization Organization, a ISO 10218, que define um robô como uma 
máquina manipuladora com vários graus de liberdade, controlada automaticamente com base fixa ou móvel para utilização em diversos fins. 
Segundo a International Federation of Robotics, para se realizar pesquisas em robótica, robôs devem ser construídos, pois ao se trabalhar apenas 
com projetos de pesquisa baseados em simulações, perdem-se muitos detalhes. Sendo assim, foi projetado e montado um protótipo de braço 
mecânico robotizado com motores de passo conectados a um microcontrolador Arduino com linguagem de programação de código aberto. Os 
movimentos são controlados através de um joystick e os servos motores se movimentam até 180º em torno de seu eixo. Para aumentar a 
capacidade do Arduino e expandir o seu número de portas de entrada e saída, utilizamos um Arduino Sensor Shield V5.0 alimentado com 6 V. Os 
movimentos são pré-determinados através da linguagem de programação, também chamada de código fonte, fazendo com que o robô execute 
decisões lógicas e exerça uma ação para alcançar um objetivo, como segurar um objeto. Nesse momento está sendo incrementada uma interface 
de comunicação por Bluetooth, em que será possível controlar o braço robótico por meio de um aplicativo Android. O sistema foi desenvolvido 
com o intuito de ser uma ferramenta de baixo custo e grande funcionalidade, bastante próxima aos robôs de caráter industrial, facilitando o 
processo de ensino-aprendizagem aos alunos de graduação em diversas engenharias.
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