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Resumo: O sistema de chute do robô Small Size F-

180 [1] da equipe RoboFEI [2] consiste em um 

solenoide que quando acionado impulsiona um êmbolo 

que por sua vez colide com a bola. O modo de 

funcionamento atual desse mecanismo permite apenas 

que o robô chute para frente ou para cima, o que em 

determinadas situações é insuficiente. 

O objetivo desse projeto é desenvolver um sistema de 

chute capaz de alterar a direção de lançamento do chute 

rasteiro desse robô, possibilitando o desenvolvimento de 

novas estratégias para o time de robôs da FEI.  

 

1. Introdução 
Os robôs da categoria Small Size F-180 possuem um 

sistema de locomoção omnidirecional (que pode se 

locomover em qualquer direção), um sistema de 

domínio da bola e dois mecanismos de chute, um para 

chutes rasteiros e outro para chutes por cobertura. 

O atual mecanismo de chute rasteiro dos robôs de 

todos os times da competição segue o mesmo princípio: 

um solenoide único, que quando acionado, gera um 

campo magnético que movimenta o êmbolo para frente. 

Esse êmbolo é ligado à “chuteira” do robô, que ao 

colidir com a bola, transfere energia cinética a ela. 

Esse sistema permite que o robô “chute” a bola 

exclusivamente para a frente, porém uma vez que a bola 

chega ao robô vinda de diferentes direções, o vetor da 

velocidade após o chute pode ser afetado, além disso, a 

direção do chute pode ser prevista pelos adversários. 

A ideia do projeto é desenvolver um novo sistema 

que envolve dois solenoides. Através de cada solenoide 

corre um êmbolo e ambos os êmbolos estão ligados à 

chuteira do robô, como está ilustrado na figura abaixo. 

 

 
Figura 1 – Ilustração do mecanismo 

 

 Tal mecanismo permitiria alterar a direção de 

lançamento da bola, acionando os solenoides com uma 

pequena defasagem de tempo entre eles, gerando um 

ângulo de contato com a bola. 

 

2. Metodologia 
Determinar analiticamente a força magnética que 

impulsiona o êmbolo e, por conseguinte, a aceleração 

que o mesmo desenvolve, seria extremamente 

trabalhoso, além de impreciso, por tal razão, foram 

feitas simulações no software FEMM [3] que 

determinaram a força presente no êmbolo em função de 

sua posição no interior do solenoide. 

Essa equação está sendo utilizada em simulações no 

software ANSYS [4] que têm como objetivo determinar 

o ângulo de chute em função da defasagem de tempo 

entre o acionamento de cada solenoide, bem como 

determinar os esforços mecânicos presentes nas partes 

do mecanismo e dimensiona-las corretamente. 

Uma vez dimensionadas, as partes serão usinadas 

nas próprias oficinas da FEI e após a montagem do 

mecanismo, seguirão para a fase de testes. 
 

3. Resultados 
Um modelo preliminar foi desenvolvido para dar 

forma às simulações. Na simulação eletromagnética foi 

possível obter o gráfico da Figura 2 que relaciona a 

força atuante no êmbolo em função de sua posição. 

 
Figura 2 – Gráfico Força x Posição do êmbolo 
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