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Resumo: A FEI reúne uma equipe de futebol de robô 

humanoide (RoboFEI) apta a participar de competições 

a nível mundial, a RoboCup. Entretanto, devido ao 

tamanho dos robôs e da bola utilizada nos jogos, o chute 

dos robôs tem baixo potencial. O objetivo deste trabalho 

é projetar e construir um dispositivo de chute mais 

potente para um robô humanoide. Foram estudados 

vários métodos para o chute e o que apresentou melhor 

desempenho foi o uso das molas nos joelhos, podendo 

também ajudar a sustentar o robô. 

 

1. Introdução 
A RoboCup tem como objetivo de que na metade 

do século 21, uma equipe autônoma de robôs seja capaz 

de vencer um jogo contra o time de humanos campeões 

da Copa do Mundo da FIFA, em 2050, utilizando as 

regras da FIFA. [1] 

Os robôs que participam nas competições da Liga 

Humanoide devem ter as características de um corpo 

humano contendo duas pernas, dois braços e uma 

cabeça, os quais estão ligados a um tronco. Os robôs 

devem ser capazes de ficar em pé e andar usando as 

pernas, sendo apenas permitido se locomoverem de 

modo bípede. E todas as ações destes robôs devem ser 

cinematicamente equivalentes aos movimentos 

humanos. [2] 

Para a competição da RoboCup, foi observado que 

uma das dificuldades dos times é de passar a bola e de 

fazer o gol, devido aos motores da perna não terem 

força suficiente para realizar tal ação. Baseado nesta 

necessidade, o objetivo deste trabalho é projetar e 

montar um dispositivo de chute permitindo que o robô 

faça passes e cobrar pênaltis eficientes. 

 

2. Teoria 
O solenoide é basicamente um atuador 

eletromagnético que converte energia elétrica em campo 

magnético, consistindo em um enrolamento de fios de 

cobre em torno de um material isolante onde não causa 

interferência magnética no dispositivo. [3] 

Para o projeto, foi visado a utilização do solenoide 

linear do tipo empurrar (push), apresentada na figura 1, 

funcionando de modo que quando aplicado uma 

corrente necessária, o fluxo magnético é configurado na 

bobina que expulsa o êmbolo do centro do solenoide e 

uma vez que a fonte de corrente é removida o campo 

eletromagnético é interrompido e a energia armazenada 

na mola distendida traz o êmbolo de volta à posição 

original. 

 

 

Figura 1 – A diferença dos solenoides lineares. 

Por definição, “mola é um objeto com que se dá 

impulso ou resistência a qualquer peça para imprimir 

movimentos, amortecer embates, prender um objeto, em 

que é destinada a reagir, depois de haver sido dobrada, 

vergada, distendida ou comprimida. ” [4] 

Visto que há uma diversidade de tipos de molas no 

mercado, a que mais se adaptou para o projeto foram as 

molas de tração, representada na figura 2. Estas são 

normalmente construídas com ganchos em suas 

extremidades para que possam ser acopladas e, com 

isso, permite que a força da carga seja transferida para a 

mola, seja dobrando ou esticando o objeto. Após o 

alívio desta carga a mola deve retornar ao comprimento 

original, o qual, para o projeto, tem a função de 

impulsionar a perna do robô. 

Figura 2 – Molas de Tração. 

3. Metodologia 
Para este projeto está sendo utilizado o sistema 

operacional Ubuntu [5] juntamente com o programa da 

Dynamixel [6], disponibilizado pela Robotis, para 

realizar os testes dos motores. O robô B1 foi cedido 

para o projeto com a finalidade de verificar se o 

dispositivo não atrapalhará o movimento do robô no 

andar, correr, levantar, entre outras ações praticadas 

durante os jogos. O local dos ensaios de chute está 

sendo realizado sobre a grama artificial, a qual é mesma 

que utilizam na RoboCup, situado no próprio 

laboratório da RoboFEI. 
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Para a construção do solenoide, utilizou-se uma 

peça de alumínio dobrada no formato de “U” capaz de 

fixar o dispositivo na parte de trás da perna, logo abaixo 

do peito. Esta posição permite um espaço suficiente 

para poder tirar a haste do solenoide, caso necessite 

realizar alguma manutenção no robô, mostrado na 

Figura 3. 

        Figura 3 – Solenoide.   Figura 4 – Mola de Tração. 

Em questão da montagem da mola de tração foi 

mais prática, pois foram necessários apenas dois furos 

na parte superior do joelho e outros dois furos na parte 

inferior, demonstrado na Figura 4, com o propósito de 

ao dobrar a perna esta mola se esticará e quando realizar 

a ação de chutar, toda a energia elástica empurrará a 

perna para a frente, retornando a mola para a posição 

inicial. 

4. Resultados 
Inicialmente foi realizado uma pesquisa 

comparando os quatros dispositivos propostos, afim de 

compará-los e analisar qual deles era viável utilizar. A 

tabela abaixo mostra a comparação feita através de 

pesquisas de empresas que trabalham no ramo dos 

respectivos equipamentos, levando em conta das 

restrições de tensão e corrente que o robô opera 

atualmente. 

 

 Compacto Rapidez Força 

Solenoide ✓ ✓ X 

Atuadores 

Elétricos 
✓ X ✓ 

Atuadores 

Pneumáticos 
X ✓ ✓ 

Molas ✓ ✓ ✓ 

Tabela 1 – Comparação dos Dispositivos. 

Os três principais atributos que foram considerados 

era: força, rapidez e tamanho da montagem. Visto que, 

entre os dispositivos eletromecânicos cada um tinha 

alguma desvantagem, foi discutido realizar o teste com o 

solenoide projetado pela equipe da categoria Small Size 

da RoboFEI, pois o que eles utilizam têm-se uma 

aplicação bem mais forte comparado com os que se 

encontram no mercado. 

4.1. Solenoide Linear 

Após feito alguns testes de chutes foi observado 

que não se tem um total aproveitamento da força que o 

solenoide imprime na perna, devido ao sentido que a 

haste se movimenta não estar adequadamente 

posicionada. Após a estas experiências, deve-se realizar 

um estudo mais completo do movimento angular do 

chute e acoplar o solenoide de modo que empregue toda 

a força gerada para a perna, corrigindo o problema 

encontrado nos primeiros testes. Portanto será testado 

mais vezes antes de descartar esta proposta. 

4.2. Molas de Tração 
Para os testes das molas, estas foram fixadas 

paralelamente afim de testar a capacidade dos motores 

enquanto o robô realizava todos os movimentos 

praticados em um jogo e observou-se que a mola não 

interfere em nenhuma ação. Após este processo, 

analisou-se o aprimoramento do chute e verificou que 

para realmente usar a energia armazenada da mola, 

deve-se desligar o motor após dobrar o joelho, obtendo 

um resultado duas vezes melhor do que anteriormente, 

ou seja, o que antes a bola chegava cerca de 80cm, com 

a mola a bola alcançou a marca dos 2m de distância. 

Feito isso, a proposta é dimensionar uma mola que 

possa obter um chute com máxima força e que atenda as 

limitações dos motores. 

5. Conclusões 
Os resultados parciais apresentam uma maior 

possibilidade da utilização das molas ou do solenoide 

para atingir o objetivo. Em questão do atuador elétrico e 

pneumático, por ora, foram postergados, justamente para 

ter mais estudos e testes com os outros dispositivos. O 

acoplamento da mola será o foco do trabalho para poder 

analisar o desempenho do robô nas competições, já que 

este obteve resultados positivos e promissores. 
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