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1. RESUMO 

O objetivo do projeto é criar um sistema automatizado para a realização de pinturas 

industriais. O equipamento será baseado em um sistema de eixos cartesianos com 

a utilização de um mecanismo de troca de tintas. Outros processos de pintura 

automatizados possuem diversas etapas para a realização das pinturas tendo como 

formato padrão uma linha de pintura automatizada. O sistema de pintura é 

constituído de três pulverizadores e a seleção do pulverizador a ser usado é feita 

automaticamente. Outros aspectos do projeto são a redução no consumo de tinta, 

no tempo de pintura, na redução da exposição de seres humanos à este tipo de 

processo. 

2. INTRODUÇÃO 

A pintura tem por objetivo depositar um filme de tinta sobre uma superfície com as 

seguintes finalidades: Proteção do patrimônio, segurança, etc. Ela é composta por 

três etapas que são: Preparação da superfície, Aplicação e a Tinta. 

Embora os processos de pintura sejam essenciais a nossa vida moderna, ela 

também pode ser extremamente prejudicial a saúde uma vez que a grande maioria 

dos produtos químicos usados são extremamente nocivos aos humanos, como pro 

exemplo o chumbo(SILVIO,2009). 

A APROMAC (Associação de proteção ao meio ambiente de cianorte) 

participou de estudo internacional coordenado pela organização não governamental 

indiana Toxics Link, especializada em conscientizar a população dos riscos da 

exposição a substâncias químicas perigosas, com apoio da IPEN – International 

POPs Elimination Network (Rede Internacional para Eliminação dos Poluentes 

Orgânicos Persistentes), cuja finalidade foi diagnosticar a quantidade de chumbo 

presente nas tintas de uso imobiliário oferecidas aos consumidores em dez países. 

Com o resultado dessas análises foi elaborado o seguinte quadro: 



 

Tabela 1: Concentração de chumbo em diferentes tipos de tintas 

Porém o chumbo é apenas um dos perigos  existentes no chão de uma fábrica, existem diversos 

outros perigos à saúde e à segurança das pessoas envolviidas no processo de pintura. 

3.OBJETIVOS  

Construir um sistema automatizado que permite a realização de pinturas industriais. 

O dispositivo será baseado em um sistema de eixos cartesianos com a utilização de 

um mecanismo de troca de tintas. 

4. METODOLODIA 

Este projeto de pesquisa será pautado na pesquisa bibliográfica, que tem como 

objetivo à busca de informações e conhecimentos que se relacionam com o 

problema de pesquisa (Artigos de revistas, livros, trabalhos de congresso, tcc, etc.) 

e as citações das referências para que sejam posteriormente utilizados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Embora os processos de pintura sejam essenciais a nossa vida moderna, ela 

também pode ser extremamente prejudicial a saúde uma vez que a grande maioria 

dos produtos químicos usados são extremamente nocivos aos seres humanos.  



Para proteger as pessoas desses perigos e para melhorar a eficiência das pinturas 

os processos industrias passaram a ser automatizados. A pintura industrial é 

realizada de forma muito eficiente por robôs, pois é um trabalho árduo, 

Desagradável, sujo, perigoso, tóxico, precisa de concentração e exige uma atenção 

aos detalhes. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o presente momento, será utilizado a geometria de eixos cartesianos, em função 

de sua movimentação linear e devido ao momento de inércia da carga a ser fixada 

por toda a sua área de atuação. Sua construção também é mais simples, e com 

menos componentes móveis que os demais tipos de manipuladores, como braços 

robóticos. A utilização dos fusos foi escolhido devido à precisão necessária para o 

posicionamento do robô e o controle de sua velocidade que é realizado através da 

relação entre o passo do fuso e a velocidade angular do motor. 

Os motores escolhidos para realizar a movimentação dos eixos, foram os motores 

de passo, que possuem uma relação entre velocidade e potência compatível com a 

necessidade do projeto. 
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