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Resumo: O objetivo deste trabalho é projetar e 

construir o manipulador e cabeça do robô chamada de 

Judith para melhorar a interação humano-robô, e atender 

os requisitos das provas da Competição 

RoboCup@Home. O projeto envolve o estudo dos 

padrões de manipuladores e cabeças utilizadas nas 

últimas edições da competição. 

1. Introdução 
Máquinas são projetadas para realizarem tarefas com 

várias finalidades para ajudar tanto na indústria como 

em residências. A robô Judith foi criada para atividades 

domésticas, como entregar remédios, monitorar e apoiar 

as atividades diárias das pessoas. Outra parte importante 

é a interação humano-robô, pois ele precisa ser sociável 

e atrair a atenção das pessoas que convivem no mesmo 

ambiente, construindo uma comunicação de sucesso 

para a execução de atividades. Para o sucesso de 

comunicação entre o humano e o robô é necessário 

incluir a cabeça (provê retorno de expressões) e o 

manipulador (provê manipulação de objetivos).  

2. Metodologia 
Inicialmente foi pesquisado os requisitos e regras da 

competição RoboCup@Home [1], considerando a 

necessidade de manipular objetos para tarefas 

domésticas, como servir pessoas, e facilitar a interação 

do robô com as pessoas deixando-o mais amigável. O 

projeto utiliza o robô PeopleBot [2] como base da 

plataforma robótica, adaptando-o para cumprir todos os 

critérios da competição, já que a garra que este possui 

não é suficiente. O manipulador e a cabeça foram 

baseados de um ser humano, posicionando os servos 

para se assemelhar as juntas, mas, pela falta de recursos, 

a cabeça não possui graus de liberdade e o braço 

terminou com um DOF a menos.  Com estas 

informações, as peças foram projetadas utilizando 

software de modelagem tridimensional, e 

posteriormente produzidas nas impressoras 3D 

Makerbot e MovtecH, que usam como matéria-prima o 

filamento de ABS, que possui alta resistência e 

durabilidade.  
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Figura 1 – (a) PeopleBot original. (b) Protótipo 3D da cabeça. 

Assim, as peças foram  instaladas e testadas em 

situações reais de uso de acordo com as regras da 

competição. 

3. Resultados Parciais 
A partir de pesquisas de dimensões de diversos 

tablets no mercado, a cabeça foi construída de modo 

que suporte todas as dimensões possíveis encontradas 

através de um conjunto de fuso roscado e porcas. Para o 

manipulador, a base de projeto foram o torque 

disponível pelos motores e o comprimento mínimo 

necessário (com a inclusão da limitação de altura do 

elevador da garra do PeopleBot) para a manipulação dos 

objetos em alturas comuns para móveis (requisito da 

competição). Apesar da impressão 3D ser acessível, a 

fabricação de peças de formas complexas, possui 

algumas desvantagens.  

 
Figura 2 – Protótipo 3D do manipulador. 

A principal desvantagem é a precisão das peças, que 

não são totalmente satisfatórias, necessitando de 

correções nas dimensões, principalmente em encaixes. 

O posicionamento das peças se tornou um fator crucial 

tanto para diminuição do tempo de impressão, como o 

melhor aproveitamento das camadas de filamento. 

Como trabalhos futuros, o projeto prevê a realização de 

testes em campo da cabeça e manipulador, que ainda 

dependem da conclusão das tarefas da equipe 

responsável para sua programação. Os padrões de 

manipuladores e cabeça de robôs serão catalogados e 

analisados para mapeamento das tendências 

evolucionárias dos robôs. 
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