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1. Resumo 

 

  Aos poucos a robótica se insere no cotidiano, não apenas nas indústrias, mas 

também em casas, escritórios, dentre outros. A ideia de ter um robô convivendo com 

pessoas soa estranho devido a rigidez do material e a dificuldade no contato físico. 

Uma possível solução para esse problema seria inserir materiais moles e flexíveis. 

Nesse trabalho é feito o estudo de robôs moles, desenvolvidos pela Universidade de 

Harvard. Após a análise e estudo do mesmo, será desenvolvido um novo protótipo 

com a finalidade de realizar a circulação de um fluído usando apenas o movimento 

interno das câmaras do atuador.  

 

2. Introdução 

 

  A robótica rígida traz consigo uma grande dificuldade, apesar da ampla gama de 

atuações: ao lidar com objetos sensíveis e com baixa rigidez, o robô pode danificar o 

objeto. Existem equipamentos que, apesar de tentar atenuar cada vez mais o 

impacto dos componentes rígidos, acabam gerando perdas e deformações nos 

objetos. Para lidar com esses problemas existem diversas universidades e empresas 

desenvolvendo equipamentos com robótica mole [1]. O material altamente 

complacente permite a adaptação da robótica rígida em situações que requerem 

sensibilidade no manuseio. Os robôs flexíveis são acionados por controle 

pneumático e executam os movimentos de acordo com o posicionamento interno de 

suas câmaras. 

 

3. Objetivos 

 

  O objetivo desse trabalho consiste na reprodução e análise do comportamento de 

um novo atuador flexível. O atuador a ser desenvolvido tem a finalidade de executar 

a circulação de um fluído dentro se seus compartimentos. O acionamento das 

câmaras internas será feito através de controle pneumático. Quando as câmaras são 

acionadas elas inflam o corpo do robô, gerando o movimento necessário para o 

deslocamento do fluído. 

 

 



4. Metodologia 

 

 Os atuadores estudados foram desenvolvidos na Universidade de Harvard, a qual 

disponibiliza um arquivo com o modelo de molde para estudo do atuador [2]. Para 

obter o molde do atuador foi necessário imprimir em impressora 3D o arquivo citado 

acima. Na confecção do atuador foi utilizado uma borracha de silicone que, após 

adicionado o catalisador, se torna um material elástico e resistente [3]. 

 

5. Desenvolvimento 

 

  Para confecção do atuador são necessárias 3 peças de molde. Uma das peças 

corresponde a parte de baixo do atuador, as outras duas são encaixadas para 

formar as câmaras, parte superior do atuador. Após distribuir o produto (borracha de 

silicone) nos moldes, é necessário aguardar algumas horas até que o produto esteja 

completamente seco. Assim que as peças estão completamente secas, retira-se 

apenas a parte superior da peça de dentro do molde. Em seguida é preparado um 

pouco mais do produto para unir a parte superior com a inferior. O material é 

distribuído novamente no molde da parte inferior e a parte superior é posicionada 

delicadamente acima, de modo a não obstruir a passagem de ar que possui na parte 

interna do atuador. 

 

 

Fonte: Autor, modelo disponível em referência 2. 

 

 

 

 

 



6. Resultados preliminares 

 

  Como resultado preliminar foi possível observar que as últimas câmaras do atuador 

são acionadas primeiro. Sendo assim, para efetuar a circulação de um fluído as 

últimas câmaras devem corresponder ao início da bomba de circulação. 
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