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Resumo: O presente trabalho consiste na 
adaptação de um robô de série, para competição 
RoboCup@Home. A competição visa que o robô seja 
desenvolvido com baixo custo para aplicações 
domésticas, de modo que interaja com os objetos 
ambiente doméstico e com as pessoas. O projeto 
desenvolveu uma estrutura física, que suporta os 
mecanismos para a navegação e reconhecimento de 
objetos juntamente com a expressão do robô. 

1.Introdução 
O avanço da tecnologia tem feito com que os robôs 

executem atividades parecidas com aquelas 
desenvolvidas pelos humanos. Com iniciou-se a 
discussão sobre como os robôs podem interagir com 
humanos em diversos cenários, considerando tarefas de 
entretenimento ou tarefas domésticas, por exemplo. A 
competição RoboCup@Home motiva que robôs se 
aprimorem no desenvolvimento de atividades 
executadas cotidianamente em residências. O robô 
PeopleBot existente na FEI possuirá atributos para 
participar da competição @Home caso tenha um novo 
sistema de manipuladores e uma cabeça robótica, 
composta por sistema de navegação e simulador de face 
para interação com humanos. 

2. Objetivo 
Este projeto consistiu nas atividades de adaptação do 

robô PeopleBot na inclusão dos elementos mecânicos 
para compor a cabeça do robô. O PeopleBot 
originalmente, não possui qualquer mecanismo que 
represente a cabeça/pescoço, de tal maneira que consiga 
ter um sistema computacional que reconheça a face de 
uma pessoa, que localize objetos com visão simulada de 
um humano, ou que apresente expressões faciais para 
interação. O mecanismo desenvolvido neste projeto tem 
como requisito, ser leve e funcional, para não 
sobrecarregar os servomotores e permitir maior campo 
de atuação do sistema. A análise feita com base em 
outros protótipos permitiu avaliar os parâmetros de 
design para otimizar o movimento e sua funcionalidade. 

3. Análise de Métodos e Desenvolvimento 
Na primeira parte do desenvolvimento, foram feitos 

alguns esboços com o objetivo principal de criar uma 
estrutura que tivesse o mesmo número de Graus de 
Liberdade (DOF, do inglês Degrees of Freedom) de um 
pescoço humano, a fim de obter uma boa aproximação 
dos movimentos reais, usando o princípio do 
antropomorfismo [1]. A partir disso, um estudo da 
anatomia do pescoço foi conduzido, onde foi constatado 
que os movimentos necessários seriam: flexão frontal, 
flexão lateral esquerda e flexão lateral direita, rotação 
esquerda e rotação direita. Na segunda fase do projeto, o 

protótipo foi construído usando ferramentas de Desenho 
Assistido por Computador (CAD, do inglês Computer-
Aided Design), que permitiu o estudo da cinemática dos 
movimentos e dos requisitos funcionais, considerando a 
ocorrência de falhas de componentes, que ajudam a 
identificar a necessidade de reprojeto. Desta maneira, 
assumiu-se um processo de criação interativo, buscando 
aperfeiçoamento do protótipo (conforme Figura 1). No 
desenvolvimento do protótipo, foram adotados os 
movimentos de flexão frontal, extensão e os 
movimentos de rotação esquerda e direita, totalizando 
dois DOF. Essa escolha levou em conta os movimentos 
necessários para a realização das tarefas esperadas que o 
robô conclua durante a competição Robocup@Home. 
Analisando a geometria das peças, constatou-se que a 
melhor maneira de confeccioná-las seria a utilização de 
impressora 3D. As peças foram impressas em uma 
impressora Makerbot, em ABS (Acrylonitrile Butadiene 
Styrene), levando 31 horas para impressão e gastando 
600 gramas de produto.  

 
Figura 1 – Ambiente de desenvolvimento das peças. 

4. Resultados e Conclusão 
Ao final do desenvolvimento do projeto, foi 

constatado como solucionar os problemas das 
impressões 3D, evitando assim possíveis erros nos 
próximos projetos, tais como o entupimento do bico de 
extrusão, que foi solucionado com o aumento da 
temperatura em cerca de 18º C, o que também acarretou 
na melhora do acabamento, e na velocidade de 
impressão. O posicionamento da peça no software de 
impressão é fundamental, pois pode gerar economia de 
material, melhoria no acabamento e tempo na 
impressão. O posicionamento errado dos servomotores 
pode gerar um torque desnecessário, levando-os a 
aquecer e desligar. As peças foram produzidas e serão 
integradas no robô com o sistema de controle que 
encontra-se em desenvolvimento. 
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