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1. RESUMO 
A pesquisa para o trabalho de conclusão e participação do evento CONIC ao qual o 
projeto consiste no manipulador robótico, que facilita e dá mais dinâmica e aumento 
considerável na absorção de conhecimento das disciplinas de um curso de 
engenharia. O objetivo é projetar e construir um manipulador robótico, onde serão 
utilizados os conceitos tecnológicos disponíveis no atual mercado. O controle do 
processo será por meio do microcontrolador em conjunto com a programação no 
Arduino, serão responsáveis pela interface com o usuário, serão realizados os 
movimentos necessários pelo comando em teclado manual e automático com 
indicação do processo em display onde haverá movimentação rotacional com motor 
de passo e o manipulador robótico por meio de servo motor, possibilitando colher 
dados quantitativos e compara-los ao qual foi projetado. 

2. INTRODUÇÃO 
Neste trabalho de iniciação cientifica apresentamos os fundamentos para construção 
de um manipulador robótico de baixo custo, ou seja, mostraremos o braço robótico 
aplicando conceitos do curso de engenharia para melhor absorção e preparação 
para o mundo industrial. Os desafios para os avanços tecnológicos, tendo em vista 
que as indústrias no mercado atual necessitam atender parâmetros principalmente 
de qualidade, modernização, ter seu processo flexível em busca de automatizar 
seus processos usando manipuladores robóticos.  
Na sociedade atual, existem diversas tarefas que são difíceis para ações humanas, 
devido alto nível de complexidade, necessidade de repetições precisas com alta 
produção, ou risco potencial a integridade na execução. Mediante estes requisitos o 
ideal seja a utilização deste manipulador robótico, como desarmamento de bombas 
por exemplo. 
A palavra robô entrou na língua inglesa no início da década de 1920 por Karel 
Capek. O enredo da peça centra-se em torno do cientista chamado Rossum, sua 
meta era fazer que os robôs sirvam os humanos. (Grover, 2011) 

3. OBJETIVO 
Nosso objetivo é desenvolver manipulador robótico com fundamentos educacionais 
estabelecidos no curso de engenharia mecatrônica que viabiliza, facilita, da maior 
dinâmica e aumento considerável na absorção do conteúdo do curso assim nos 
possibilitando a escolhemos a configuração polar para o manipulador mediante sua 
amplitude de movimentação, sua função é retirar peças cilíndricas e prismáticas em 
estado de repouso em área pré-determinada e coloca-la em outro ponto pré-
determinado, será retirada pelo mesmo manipulador robótico e depositada em área 
pré-determinada, completando o ciclo do processo. 

4. METODOLOGIA 
Metodologia aplicada em base da pesquisa aplicada, exploratória bibliográfica com 
foco na obtenção de resultados quantitativos. As áreas de aplicação do trabalho são 
a educação no curso de Engenharia e o mundo robótico. A pesquisa ação é um 
método cíclico. Inicia com o planejamento e implementa o que foi planejado. Com 
base dos resultados ocorre a descrição e avalia mudanças para melhoria da prática. 
Aprendemos, no caminhar do processo, sendo na pesquisa, cálculos preliminares 
quanto na execução prática. 



5. DESENVOLVIMENTO 
Programação arduino - O arduino é uma plataforma utilizada para a linguagem de 
circuitos eletrônicos. A finalidade do Arduino num sistema é facilitar a implementar 
ou emulação do controle de sistemas interativos, em nível amador, doméstico, 
comercial ou móvel. 
No nosso projeto o arduino será utilizado como supervisório de controle, para a 
movimentação articulações e rotação da base. 
Display - O display será utilizado para a visualização das informações de 
acionamento do braço, onde inserido um menu de acionamento em diversas partes. 
Servo motor - Conhecido também como servomecanismo, o servo é um motor com 
um sistema de feedback, que auxilia no controle da posição do motor. No nosso 
projeto o servo motor será utilizado para movimentar as articulações do robô, 
mantendo uma precisão na posição determinada. 
Estrutura - A estrutura do nosso manipulador será atribuída com materiais de baixo 
custo, porém eficaz para o manejamento e construção, acima de tudo com o peso 
consideravelmente leve para facilitar o deslocamento das articulações. A base do 
nosso manipulador será construída de madeira e demais peças que constituí as 
articulações serão feitas em alumínio, que por ser um material leve irá facilitar na 
movimentação, aliviando a carga no servo motores. 
Elétrica e eletrônica - Seguindo os conceitos de elétrica e eletrônica aprendidos em 
sala de aula, no nosso projeto apenas será feita a distribuição e conexão dos fios. 
Teclado Matricial 4X4 - O teclado matricial é constituído por 16 botões onde se 
correspondem por linhas e colunas. Sua função no projeto será feita pela 
comunicação entre LCD e o protótipo, após um botão ser pressionado uma função 
do programa o braço executará. 
Motor de passo - Surgiu em 1930 é um dispositivo que converte energia elétrica em 
movimentos mecânicos, ótimo para ângulos precisos. O motor de passo possibilita 
um controle de velocidade, direção e distância, podendo até, dispensar o controle 
em malha fechada (ou realimentação), para tal que o torque produzido pelo motor 
seja suficiente para movimentar a carga acoplada. 
Drive - Utilizado L293D é basicamente uma ponte-H em um circuito integrado. Pode-
se controlar motores de até 36 v de alimentação, utilizando até 2 motores, que 
podem ser DC ou de passo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
O projeto de construção do manipulador robótico proporciona resultados 
estimulantes, sendo notáveis e valorizados pelo grupo. 
Dessa forma, além de conhecimentos práticos mecânicos para a estruturação física 
do manipulador, o projeto oferece oportunidades de trabalhar com as informações 
oferecidas por cada disciplina do curso de engenharia.  
As ações adotadas para início do projeto foram de extrema importância para o 
crescimento profissional de cada integrante do grupo. A partir das ideias tomadas 
surgiram questionamentos e assim, oportunidades para apresentarmos dúvidas e 
esclarecê-las com total assistência oferecida pelos profissionais da instituição ENIAC 
de forma construtiva aliadas ao projeto. 
A projeção e construção do manipulador são instigantes, pois é uma oportunidade 
excepcional de avantajarmos o conhecimento, principalmente, em eletrônica por 
ampliar e aprimorar o contato com a lógica digital, sistemas analógicos e circuitos 
combinacionais aplicados de forma prática em um projeto. A parte da mecânica 



também se mostrou distinta do que já costumávamos ter contato, pois esta precisa 
ser trabalhada aliada a parte eletrônica do robô. 
Portanto, além dos inúmeros resultados construtivos que obtivemos através do 
manipulador, alcançamos resultados qualitativos, pois o modelo do manipulador 
estabelecido permite integração de todo o grupo com o conhecimento prático e 
assim, utilizarmos diversas situações que deparamos ao longo do projeto de forma 
construtiva para a formação de um profissional diferenciado. 

Figura 1 – manipulador robótico. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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