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O que é um Robô?

Um manipulador reprogramável, multi-funcional, 
projetado para mover materiais, peças, 
ferramentas ou dispositivos especiais 

Uma máquina multi-aplicação e programável 
que pode possuir certas características 
antropomórficas

Um dispositivo automático que efetua a função 
normalmente atribuída a homens ou a máquinas 
na forma de um homem.
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• Estrutura

Estrutura mecânica (ligações, partes móveis, base, etc.). 

• Atuadores

Motores, cilindros pneumáticos, etc., que permitem o movimento das partes móveis do robô. 

• Controle

Controla as partes móveis do robô e é a interface com o usuário. 

• Ferramenta

A ferramenta vai tratar da manipulação de objetos e é concebida de acordo com as necessidades 
de manipulação.

• Teach pendant

Console de controle manual e de programação do robot.

Componentes



Fatores técnicos

 Flexibilidade na gama de produtos manufaturados

 Incremento da precisão, robustez, rapidez, uniformidade e suporte a ambientes hostis.

 Incremento dos índices de qualidade e de peças rejeitadas.

Fatores econômicos

 Uso eficiente de unidades de produção intensiva.

 Aumento de produtividade (inexistência de interrupções, absentismos, etc.).

 Redução do tempo de preparação de fabricação.

Fatores sociológicos

 Redução do número de acidentes.

 Afastamento do ser humano de locais perigosos para a saúde.

 Redução de horários de trabalho.

Por que utilizá-los na vida prática ?



“Exemplo” do uso pop negativo, que influencia o aspecto sociológico



Robôs Cilíndricos

– Coordenadas cilíndricas (r, f e z)
– Duas partes móveis lineares (L) e uma 

rotacional (T) 

– Alcance, elevação e rotação

Robô Cartesiano

– Movimento retilíneo nos eixos X, Y e Z

– Partes móveis lineares (em torno do 
eixos) 

– Deslocamento, alcance e elevação

Alguns tipos de robôs



• Tamanho

• Graus de Liberdade

• Velocidade

• Acionamento

– Hidráulico, Elétrico ou Pneumático.

• Sistema de controle

– Ponto a ponto (PTP), Trajetória Continua (CP), Trajetória 
controlada, etc.

• Capacidade de Carga 

• Precisão e Repetibilidade

• Peso do Robô

Características Gerais



 Ambiente de aprendizagem 
 Auxilio no ensino de programação e em conhecimentos de 

aspectos de hardware.

 Construção de aplicações lúdicas 
 Construção de jogos educacionais ou apenas divertidos, 

através da construção e programação de robôs.

 Auxílio no entendimento da transdisciplinaridade
 Um robô aborda aspectos de: matemática, engenharia, 

física, ergonomia, filosofia, sociologia, direito, computação, 
pedagogia entre outros.

Abordagens Educacionais ou Pedagógicas



 Treinamento e formação.

 Pode-se usar kits livres (até 95% mais barato do 
que o kit proprietário).

 Software e hardware

 Limitação de aplicações

 Mais ênfase no produto que no processo

 Mais próximo da realidade escola X alunos 

Características Dessa Abordagem



Aplicações Educacionais

• Uso de Simuladores de Controle de Robôs 
– Linguagem de Programação – Jogo

• Robôs com Linguagem LOGO
– Ensino de matemática e programação

• Braços Manipuladores e Robôs Móveis 
educacionais
– Visando aplicar conceitos de automação

• Robôs “Domésticos” 
– Programação e entretenimento



• Uso de kits proprietários (marcas registradas)

– Incrementa o uso de programação.

– Construção de jogos educacionais.

• Uso de kits “livres”.

– Aplicações com Interface Arduíno ou RaspBerry Pi.

– Aplicações com microntroladores acessíveis (PIC, 
CORTEX etc).

Projetos com  robôs mais simples



Uso social da Robótica

Aula de robótica 
ministrada pelo aluno 
Raphael Melo para 
alunos do GEO Sta Teresa 
- RJ



Projetos gerados pela ação social

• Desenvolvimento de um jogo educacional que utiliza ligação 
ponto a ponto entre um terminal Wi-fi (um celular por exemplo) 
e um robô, para ajudar a ideia de senso de direção.

• Robô para apoio a pessoa com dislexia (Tese de Mestrado).

• Jogo de perguntas e respostas e de acordo com as respostas 
movimenta-se um  robô para frente e para trás, de acordo com 
um regra pré-estabelecida



Outros resultados da ação social

• Cursos de treinamento de manipulação e montagem de kits 
de robótica para estudantes de cursos básico de escolas 
públicas.

• Apoio e suporte estudantes externos ao CEFET/RJ se 
desenvolverem no desenvolvimento de drones.

• Participação em competições de robótica, que valorizam o 
estudante.



Robôs e o Mundo do Trabalho

1) Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um 
humano sofra algum mal;

2) os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos 
casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira 
Lei; e

3) Um robô deve proteger sua própria existência, desde que não 
entre em conflito com as leis anteriores

Azimov, Isaac, Eu Robô, 1º Ed. 1950, USA.

As Leis da Robótica



Robôs e o Mundo do Trabalho

Robôs industriais: Desde a década de 50 do Sec. XX.

Principais aplicações: 

- Linhas de montagem;
- Carregamento e transferência de material;
- Soldagem e corte.

Vantagens observadas:

- Maior produtividade;
- ROI balenceado;
- Menor incidência de doenças por 

trabalho repetitivo;

Desvantagens observadas

- Custo operacional;
- Difícil substituição de peças;
- Falta de mão-de-obra especializada, tanto para 

desenvolver, quanto para opera.



Célula de Montagem Linha de Montagem

Aplicações Industriais

Robôs e o Mundo do Trabalho



Robôs e o Mundo do Trabalho

Drones de entrega
Veículos autônomos

Novas tendências



Robôs e o Mundo do Trabalho

Robôs tiram empregos? Não necessariamente, o uso deles prescinde a criação de novos
campos de trabalho.

Há leis que definem a automação? No Brasil há a NR-12 – segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos, que define os limites de uso de robôs industriais
colaborativos.

Toda a indústria pode ser transformada em ambiente Robótico? A Mercedes-Benz, em 
2015, concluiu que os autônomos ou robôs são menos capazes que os seres humanos em 
certos aspectos de uma linha de produção, tal como, a personalização dos automóveis (Ver 

em https://pplware.sapo.pt/informacao/mercedes-substitui-robos-por-pessoas-na-sua-linha-de-
montagem/#:~:text=Mercedes%20substitui%20rob%C3%B4s%20por%20pessoas%20na%20sua%20linha%20de%20montagem,-
26%20Fev%202016&text=A%20maior%20marca%20alem%C3%A3%20do,humanos%20na%20personaliza%C3%A7%C3%A3o%20dos%
20trabalhos.

Dúvidas do uso de robôs no mundo do trabalho



Fonte: https://journals.openedition.org/confins/12111?lang=pt

Robôs e o Mundo do Trabalho

No mundo real , as leis de Azimov
ainda estão longe de serem aplicadas



Finalizando ...

Robôs, mesmo os que auto-aprendem, 
são desenvolvidos  por seres humanos!


