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Resumo: O presente trabalho consiste em um projeto 

de geração de trajetórias de marcha dinâmica para um 

robô humanoide utilizando-se conceitos como o ZMP 

(Zero Moment Point) [1] e o CoP (Center of Pressure) 

[2] para a modelagem física do sistema e a 

determinação de sua estabilidade dinâmica. Para a 

determinação de trajetórias estáveis e aproximadamente 

ótimas, também serão utilizados algoritmos de 

otimização matemática. Estes métodos serão aplicados 

em um robô real, visando a validação do modelo. 

 

1. Introdução 
Nesta iniciação científica, tem-se como objetivo o 

desenvolvimento de trajetórias para locomoção bípede 

através de técnicas que utilizam critérios de estabilidade 

e otimização de parâmetros, dando continuidade a 

trabalhos prévios e contribuindo com a participação do 

Centro Universitário da FEI em campeonatos mundiais 

de futebol de robôs (Fig. 1). 

 

 
Figura 1 – Locomoção bípede de um robô humanoide. 

 

1.1 Zero Moment Point e Center of Pressure 

 

O ZMP é definido como o ponto sobre o solo onde a 

resultante dos momentos de todas as forças inerciais e 

gravitacionais não possui componente na horizontal. Em 

outras palavras, é o ponto onde Mx = 0 e My = 0, onde 

Mx e My representam os momentos em torno dos eixos 

ortogonais x e y, respectivamente, que definem o plano 

do solo. Neste ponto atuam apenas a força de reação Fp 

e o momento de reação Tp na direção normal ao solo. 

Portanto, o ZMP está localizado no ponto: 

 

PZMP = (xZMP , yZMP , 0)      (1) 

 

onde PZMP é o ponto dado pelas coordenadas xZMP e 

yZMP. O movimento é estável se o PZMP encontra-se 

dentro do polígono de suporte S, que representa a região 

de contato entre o(s) pé(s) e o solo [1]. 

O conceito de CoP é bastante parecido com o de 

ZMP, entretanto, o conceito de CoP está atrelado às 

forças transmitidas por contato e por isso, ao contrário 

do ZMP, o CoP não pode existir fora da área do 

polígono de suporte S (Figura 2). 
 

 Figura 2 – Relação entre o ZMP, o CoP e o contato 

entre o pé e o solo: (a) pé totalmente apoiado; (b) pé 

inclinado e ZMP fora do vértice; (c) pé inclinado e ZMP 

no vértice. 

 

2. Metodologia 
Com o início do projeto, estão sendo definidas as 

características do modelo matemático do robô, assim 

como o método de otimização matemática que será 

aplicado. Os parâmetros de qualidade da geração de 

trajetórias serão definidos com base nos cálculos do 

ZMP e CoP. Também será feito um estudo sobre o 

ambiente de simulação dinâmica no qual poderá ser 

criado um robô com características próximas do robô 

real, permitindo a pesquisa e análise de trajetórias 

estáveis em diversas condições. Posteriormente, será 

desenvolvido o algoritmo e realizada a simulação da 

caminhada do modelo. 

Após a conclusão desta etapa, será feita a 

implementação no robô real e a verificação da 

necessidade de ajustes de parâmetros ou possíveis 

limitações relacionadas ao esforço de controle.  
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