
EMENTA

PROFESSOR: Alexandre Queiroz Bracarense
DISCIPLINA: Robótica
CÓDIGO: EMA848
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:( X )  Projetos e Sistemas
CARGA HORÁRIA: 45 horas
CRÉDITOS:3

EMENTA:
Introdução a robótica e automação. Introdução aos mecanismos e controles de manipuladores
mecânicos. Descrição espacial e transformações. Descrição, mapeamento e operadores.
Cinemática de um manipulador Jacobiano: velocidades e forças estáticas. Dinâmica de um
manipulador. Geração de trajetória. Projeto de mecanismo de um manipulador. Controle de
forças de um manipulador

PROGRAMA:

1. Entrega do programa e sorteio do trabalho e Aula01_Introdução
2.  Aula02_Robôs Industriais e Aula03_Programação de robôs
3. Aula04_AutomacaoSoldagem
4.  Exame 1
5. Programação on-line para soldagem do robô Motoman + Palestra (Pintura automobilística robotizada)
6. Programação on-line para soldagem do robô Motoman + Exercício (ensaio) de programação do
MOTOMAN
7. Aula05_Descricoes e Aula06_Cinemática – Exercícios 1
8. Aula07_Cinematica Inversa e Aula 08_Velocidade e Forças estáticas
9. Aula09_Dinâmica Manipuladores e Aula10_Geração Trajetória - Exercícios 2
10. Aula11_Sensores Industriais_Acionamento_Atuadores
11. Programação on-line no ASEA– Demonstração.
12. Exame 2 - Entrega apresentações e Exercícios
13. Apresentação Exercício de programação do MOTOMAN.
14. Apresentação dos trabalhos.
15. Apresentação dos trabalhos. Entrega dos resultados.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

Serão consideradas 2 (duas) AVALIAÇÕES (25 pontos cada), até 4(quatro) EXERCÍCIOS
podendo ser pop quiz, exercícios dos livros, ensaio de programação etc. (20 pontos total)e 1
(um) TRABALHO (30 pontos) totalizando 100 pontos.

1. As AVALIAÇÕES considerarão o assunto estudado anteriormente, não acumulativo.

2. Os EXERCÍCIOS serão apresentados nas aulas para serem feitos até a aula seguinte. Os
exercícios poderão ser feitos em grupo de no máximo 2 alunos.

3. O TRABALHO consistira em sortear uma indústria dentre as várias existentes, e o aluno,



individualmente, deverá pesquisar uma peça ou uma tarefa desta indústria que seja fabricada,
(preferencialmente SOLDADA), utilizada, movimentada, executada etc. com o uso de robô. No
trabalho o aluno deverá descrever completamente como a "robotização" da peça é ou como
possivelmente poderá ser feita. Para isto, apesar de não ser apresentado em sala, o aluno poderá
entre utilizar o software WORKSPACE e ou o software V-REP PRO de simulação off-line, para
simular a fabricação da peça. O trabalho deverá ser entregue (em Power-Point) na
antepenúltima aula do curso e apresentado na última aula do curso. Cada aluno terá de 10 a 15
minutos para apresentar o trabalho.

BIBLIOGRAFIA:

1. 'Introduction to Robotics Mechanics and Control', por John J. Craig, 2nd Edição,
Addison-Wesley Publishing Company, 1989. (Notas de aula serão disponibilizadas);

2. 'Princípios da Mecatrônica', João Maurício Rosário, Pearson Prentice Hall, 2005

3. Robótica Industrial - Aplicação na Indústria de Manufatura e de Processos'- Editor Vitor
Romano, 2003 - Editora Edgard Blücher Ltda.

DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS E COMPATIBILIDADE COM AS LINHAS DE
PESQUISA DO PPGMEC:

O Objetivo deste curso é apresentar como se desenvolve a cinemática de um robô industrial e
com usá-lo para soldagem sendo esta uma das partes mais importantes da aplicação. Para a
primeira parte é usado o livro do professor John Craig descrevendo todos os passos para calcular
a cinemática direta e indireta principalmente de robôs antropomórficos de 5 e GDL. Na segunda
parte utiliza-se os livros do Prof João Mauricio e o do Prof. Vitor Romana, discutindo e
apresentando os conceitos da soldagem robotizada. No final do curso os alunos estão aptos a
programar robô e tem visão espacial mais acurada de projeto de peças a serem soldadas com
robô.


