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1. Resumo 

 Observando o conceito de automação aplicado em logística, pode-se observar 

um grande atraso neste setor o que se fez necessário o aumento de pesquisas 

direcionadas a este tema. Pensando nisso foi então proposto o 

desenvolvimento deste trabalho, que é composto de um sistema inovador 

automatizado associado a um software que permitirá maior rapidez, 

assertividade e ergonomia no atendimento de clientes em pequenas, médias e 

grandes lojas de departamentos. A finalidade deste projeto é desenvolver um 

software que se comunique com o cliente e que o permitirá escolher e realizar 

o pedido do produto que deseja, o software enviara o comando para o protótipo 

de braço mecânico que será movimentado por um trilho até a prateleira correta 

e irá empurrar o produto para a esteira de transporte que o encaminhará para o 

caixa, onde será realizado o faturamento do produto e a retirada pelo cliente.  

2. INTRODUÇÃO 

O processo de automação vem crescendo em setores variados do mercado. 

Porém existe várias áreas que podem ser exploradas e adequadas a novas 

tecnologias. A logística se encaixa em uma destas áreas. A automação 

logística, mesmo sendo uma realidade muito recente no Brasil, pode resolver 

diversos problemas, como, ergonomia, segurança, reduzir custos e assim 

colaborar para o crescimento da empresa. Segundo Silveira e Santos (2010) a 

automação é um conceito e um conjunto de técnicas por meio das quais se 

constroem sistemas ativos capazes de atuar com uma eficiência ótima. Este 

trabalho apresenta o estudo necessário para a construção dos protótipos de 

um braço mecânico acoplado a um trilho de movimentação, esteira de 

transporte e software de atendimento, visando trazer benefícios onde será 

implantada.  

3. OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo 

automatizado de um braço mecânico acoplado a um trilho de movimentação e 

uma esteira de transporte utilizando microcontrolador, que juntamente com o 

software de atendimento, resolvam questões logísticas. Segundo Moura (1998) 



a logística consiste em fazer chegar à quantidade certa das mercadorias certas 

ao ponto certo, no tempo certo, nas condições e ao mínimo custo. 

Proporcionando assim, soluções adequadas para melhor atender seu público 

alvo. 

4. METODOLOGIA 

Foi desenvolvido um protótipo de braço mecânico com um motor de passo e 

uma haste que será utilizado para empurrar o produto da prateleira para a 

esteira. Este braço é acoplado a um trilho de movimentação que está ligado 

também a um motor de passo que posicionará o braço na prateleira correta do 

produto que foi solicitado, este equipamento fica localizado atrás da prateleira. 

Logo à frente da prateleira será localizada a esteira de transporte que utiliza um 

motor DC para se movimentar, esta esteira irá possuir um sensor ultrassônico 

que identificará se há algo para ser transportado, caso não haja a esteira 

permanecerá parada. Juntamente foi desenvolvido um software que armazena 

os itens cadastrados no estoque, este software possui uma interface que se 

comunicará com o cliente para coletar pedidos e enviar os comandos ao braço.  

 

Figura 1 – Protótipo da Esteira de transporte, Prateleira e Braço Mecânico 

com trilho de movimentação 

5. DESENVOLVIMENTO 

Primeiro, o software irá apresentar os produtos ofertados em estoque para que 

o cliente escolha e realize seu pedido, feito isso, o software enviará um 



comando ao motor de passo do trilho de movimentação, que irá se mover e 

posicionar o braço mecânico na prateleira referente ao produto solicitado. O 

braço mecânico vai se movimentar até empurrar o produto da prateleira para a 

esteira de transporte. Por sua vez, o sensor ultrassônico identifica que há 

produto na esteira para ser transportado, assim a esteira transportará o produto 

até o caixa, para que este seja faturado e retirado pelo cliente. 

 

Figura 2 – Caso de uso referente ao software e Diagrama de Sequência 

referente ao funcionamento do sistema 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foi desenvolvido o protótipo da esteira de transporte, do braço 

mecânico acoplado ao trilho e a prateleira que apresentaram funcionamento 

satisfatório até o momento. O software está em desenvolvimento, já possuindo 

interface, apenas precisando de ajustes de programação e desenvolvimento do 

banco de dados.  
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